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1. Antecipação de semestralidade

2. Parcelamentos de Débitos de 2020/1

3. Parcelamento de semestralidade 2020/2

FLUXOGRAMAS DE SOLICITAÇÕES
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Tutorial através do

PORTAL DO ALUNO



Acesse o Portal do Aluno e clique em Secretaria 
Requerimentos



Escolha a solicitação desejada:
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PASSO A PASSO

FLUXOGRAMA:

ANTECIPAÇÃO DE SEMESTRALIDADE



FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO: ANTECIPAÇÃO DE SEMESTRALIDADE

Escolha o semestre da campanha (2020/2), descrever a solicitação e SOLICITAR (Pronto! 
Solicitação realizada)



A confirmação da solicitação:

• O solicitante vai receber a confirmação da sua solicitação (na mesma tela), ao receber

essa informação pode-se considerar que a mesma foi concluída. Ao surgir a tela de

CONFIRMAÇÃO, a rotina foi executada com sucesso.

• Para escolher a forma de pagamento) o solicitante deverá ir em FINANCEIRO.



• Em Financeiro escolher a forma de pagamento: cartão ou boleto (atualizado (2ª via))
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PASSO A PASSO

FLUXOGRAMA:

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE 
2020/1



FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO: PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE 2020/1

Escolher quantas parcelas + descrever a solicitação e SOLICITAR (Pronto! Solicitação 
realizada)



A confirmação da solicitação:

• O solicitante vai receber a confirmação da sua solicitação (na mesma tela), ao receber

essa informação pode-se considerar que a mesma foi concluída. Ao surgir a tela de

CONFIRMAÇÃO, a rotina foi executada com sucesso.

• Para escolher a forma de pagamento o solicitante deverá ir em FINANCEIRO.



• Em Financeiro escolher a forma de pagamento: cartão ou boleto.
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PASSO A PASSO

FLUXOGRAMA: 

PARCELAMENTO DE 
SEMESTRALIDADE 2020/2



FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO: PARCELAMENTO DE SEMESTRALIDADE 2020/2

Escolher quantas parcelas + descrever a solicitação e SOLICITAR (Pronto! Solicitação realizada)



A confirmação da solicitação:

• O solicitante vai receber a confirmação da sua solicitação (na mesma tela), ao receber

essa informação pode-se considerar que a mesma foi concluída. Ao surgir a tela de

CONFIRMAÇÃO, a rotina foi executada com sucesso.

• Para escolher a forma de pagamento o solicitante deverá ir em FINANCEIRO.



• Em Financeiro escolher a forma de pagamento: cartão ou boleto.
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Tutorial através do

APP ACADÊMICOCO



Clique no Mais. Clique em 
Solicitações.



Clique no Mais. Escolha uma das 
opções.
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Diretoria de Ensino -AFYA
Secretaria Nacional  –AFYA
Lucélia  Neves  de  Araujo

Material produzido pela diretoria de ensino e secretaria nacional Afya
Lucélia Neves de Araújo


