Matrícula

2018.2

Cursos de Mestrado e
Doutorado

Prezado Estudante:
Este Guia de Matrícula resumido tem a finalidade de instruí-lo sobre o processo de renovação de sua
matrícula para o semestre letivo 2018.2. O processo é simples e rápido desde que sejam seguidas as
orientações contidas neste Guia. Leia-o com bastante atenção para validar a sua matrícula.
1. Cronograma de Matrícula:






Período

Eventos

09 a 25 de julho de 2018
30 a 31 de julho de 2018
01 de agosto a 18 de agosto de 2018
09 de julho a 18 de agosto de 2018

 Pré-matrícula online
 Consulta ao Resultado da Matrícula e Rematrícula
 Matrícula Fora do Prazo
 Trancamento/cancelamento e inclusão/exclusão de
disciplina optativa (verificar na coordenação do curso o
regulamento para estes procedimentos)

Atenção!
1. A realização da matrícula é obrigatória para todos os estudantes, inclusive os que têm pendência
financeira; ou seja, mesmo que você não esteja com a situação financeira regularizada, a matrícula deve ser
realizada.
2. Para que a matrícula seja confirmada é preciso que não existam pendências acadêmicas nem financeiras.
Neste caso, a matrícula só será confirmada se não existir pendência financeira (pagamento das mensalidades
vencidas e pagamento da mensalidade de julho de 2018, com vencimento em 05/07) e/ou acadêmica
(documentos solicitados para matricula, verificar na coordenação do curso ou na CAE) ¹.
3. Após o dia 18 de agosto de 2018, o estudante não poderá mais efetivar a sua matrícula para o semestre
letivo 2018.2.
2. Etapas de Matrícula:
2.1 - 09 a 25 de julho de 2018 | Pré-matrícula online
2.1.1 Procedimentos:
A. Acadêmico: Acesse o Sistema de Matrícula on-line, através do Portal do Estudante, para selecionar
as disciplinas requeridas para o semestre letivo 2018.2 e montar a sua proposta de matrícula. Você
visualizará as disciplinas que poderá cursar no próximo semestre e também as disciplinas optativas.
Selecione as disciplinas do seu interesse e finalize a proposta de matrícula.
Lembramos que a proposta só será confirmada se não houver pendências financeiras nem
acadêmicas. Se a pendência for apenas financeira e houver vagas nas turmas selecionadas, a sua
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matrícula nesta turma ficará com situação “A confirmar” e a sua vaga ficará reservada até o dia 18
de agosto de 2018, após esta data constará com “abandono”.
B. Financeiro: Pagamento do Boleto da mensalidade de julho de 2018, com vencimento em 05/07.
_______________________________________________________________________________________
¹ O (s) documento (s) pendente (s) deverão ser entregues na Central de Atendimento ao Estudante - CAE.
2.2 – 30 a 31 de julho de 2018| Consulta ao Resultado da Matrícula e Rematrícula
A partir de 30 de julho, o resultado da matrícula estará disponível no Portal do Estudante, no item “Ficha de
Matrícula”. Lembramos que a proposta só será confirmada se não houver pendências financeiras nem
acadêmicas. Se a pendência for apenas financeira e houver vagas nas turmas selecionadas, a sua matrícula
nesta turma ficará com situação “A confirmar” e a sua vaga ficará reservada até o dia 18 de agosto de 2018.
Etapa reservada apenas para o estudante que: não efetivou a matrícula, perdeu o prazo para a efetivação da
pré-matrícula e deseja fazer ajustes na matrícula.
2.2.1 Procedimentos:
A. Acadêmico: Acesse o Sistema de Matrícula on-line, através do Portal do Estudante, para selecionar
as disciplinas requeridas para o semestre letivo 2018.2 e montar a sua proposta de matrícula. Você
visualizará as disciplinas que poderá cursar no próximo semestre e também as disciplinas optativas.
Selecione as disciplinas do seu interesse e finalize a proposta de matrícula.
Caso as disciplinas não estejam disponíveis no sistema online, preencha o requerimento eletrônico
de “Auxílio à Matrícula”, descreva detalhadamente a sua situação, e aguarde a resposta no Portal.
B. Financeiro: Pagamento do Boleto da mensalidade de julho de 2018, com vencimento em 05/07.

Atenção!
- A finalização da proposta e o pagamento do boleto da mensalidade não garantem que a sua matrícula
será confirmada. Por isso, acesse o Portal do Estudante a partir do dia 30 de julho para consultar o
resultado.
- A segunda via dos boletos de pagamento da mensalidade estará disponível para impressão no Portal do
Estudante.

3. 01 a 18 de agosto| Matrícula Fora do Prazo
 Etapa semelhante a anterior, porém o estudante assumirá as faltas do período compreendido entre o
início das aulas e a data da efetivação da matrícula, conforme previsto na Resolução CONSUNI 005/2001.
Importante!
 A matrícula só será confirmada mediante pagamento da (s) mensalidade (s).
 Após o período de matrícula, caso não seja identificado o pagamento do boleto bancário referente ao
boleto de matrícula ou haja pendências financeiras, a proposta de matrícula será cancelada.

4. Informações Complementares:
 O vencimento do boleto das mensalidades não poderá ser alterado e haverá cobrança de multa e juros.
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5. Central de Atendimento ao Estudante:
- Atendimento presencial:
- Campus Tancredo Neves. Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2131. Caminho das Árvores, Salvador –
Bahia.
- Dias e Horário de Atendimento: de segunda à sexta-feira: das 07h às 21h e aos sábados das 8h às 12h
- Campus Costa Azul. Endereço: Rua Doutor José Peroba, nº 251, Edf. Civil Empresarial, Sobreloja – STIEP.
- Dias e Horário de Atendimento: de segunda à sexta-feira: das 12h às 21h e aos sábados das 8h às 12h
- Campus Feira: Rua Rio Tinto, Nº 152, Santa Mônica.
- Dias e Horário de Atendimento: de segunda à sexta-feira: das 07h às 21h e aos sábados das 8h às 12h.
Ou através do Unifacs Atente:
 Cae.pos@unifacs.br
 Salvador: 71. 3021-2800
- Dias e Horário de Atendimento: de segunda à sexta-feira: das 7h às 21h / sábados: das 7h às 16h.
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