
RENOVAÇÃO DE 
MATRÍCULA ONLINE
Como funciona?
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PARA 

COMEÇAR

Você deverá acessar o portal do aluno em um dos 

sites abaixo: 

https://portalaluno.afya.com.br/web/app/edu/portal

e ducacional/login/

www.itpacporto.edu.br



INICIANDO A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
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Após realizar o login, selecionar Matrícula Online.
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LER AS INSTRUÇÕES E SEGUIR PARA O PRÓXIMO PASSO.



CONFERIR O PERÍODO LETIVO, APÓS A CONFERÊNCIA IR PARA O PRÓXIMO.
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Após a confirmação dos dados Clicar em “Próximo”
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Nessa etapa pode estar fechando no X do lado direiro e Clicar em “Próximo”



DISCIPLINAS

AVISO! Agora será a parte de seleção das disciplinas. É importante que haja muita atenção, pois as disciplinas

estão diretamente ligadas ao valor da mensalidade. Caso uma disciplina seja adicionada por engano, o valor

da mensalidade ficará maior. Você deverá selecionar as disciplinas do seu período.

Ao selecionar as disciplinas ficar atento aos choques de horários das disciplinas/grupos.



DISCIPLINAS:

Essa é a tela de seleção de disciplinas. Para adicionar, clique na disciplina do 

período, e uma janela à direita irá surgir, onde você deverá clicar em “Adicionar 

Disciplina”, conforme o próximo passo.



DISCIPLINAS

APÓS SELECIONAR TODAS AS DISCIPLINAS DO PERÍODO, CLIQUE EM 

“PRÓXIMO”.



DISCIPLINAS

VISÃO APÓS SELECIONAR TODAS AS DISCIPLINAS DO PERÍODO, CLIQUE EM 

“PRÓXIMO”:



FINALIZANDO A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

Neste momento, será exibido o Plano de Pagamento, com os valores da matrícula e

mensalidades
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FINALIZANDO A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

Neste momento, será exibido o Termo de Ciência sobre a assinatura do Contrato de

Prestação de Serviços*. Após ler, poderá marcar em “Li e aceito” e “Finalizar

matrícula”. Você também terá a opção de “Imprimir”:
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FINALIZANDO A MATRÍCULA

Então, será exibida essa mensagem de confirmação da matrícula, e as opções de impressão do

comprovante da pré-matrícula, termo de ciência além da escolha da forma de pagamento
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ASSINANDO CONTRATO ELETRÔNICO

ATENÇÃO! No seu e-mail, você também receberá, em até 15 minutos, o link para a assinatura 

eletrônica do contrato. É de extrema importância que realize a assinatura para evitar eventuais 

pendências na rematrícula. Seguem instruções:
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ASSINANDO CONTRATO ELETRÔNICO

Você receberá um e-mail assim, e deverá clicar em “Acessar TOTVS Assinatura

Eletrônica”.
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ASSINANDO CONTRATO ELETRÔNICO

Você será redirecionado para uma tela assim. (Ali são as informações da nossa colega IESVAP, mas

fique tranquilo! No seu contrato estará ITPAC Porto!)
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ASSINANDO CONTRATO ELETRÔNICO

Agora, você precisa ir até ao final do documento para conseguir clicar no botão “Próxima Etapa”. Se não

rolar o documento até ao final, o botão não habilita.
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ASSINANDO CONTRATO ELETRÔNICO

Aqui, você deverá dar o aceite de assinatura, e depois clicar em “Assinar documento”:
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ASSINANDO CONTRATO ELETRÔNICO

Pronto! Contrato assinado! No próximo slide você aprenderá a acessar os boletos.
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IMPRESSÃO DO BOLETO

A parte mais extensa já passou. Ufa! Agora, vamos imprimir o boleto. Para isso, é bem simples,

basta selecionar “Financeiro” no menu à esquerda da tela:
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IMPRESSÃO DO BOLETO

É nessa seção que você pegará os próximos boletos também. Aqui, basta selecionar a forma de

pagamento (Boleto ou Cartão),e pronto!
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QUANDO ESTAREI MATRICULADO?

ATENÇÃO! O status só vira para "matriculado" mediante assinatura do contrato e o

pagamento do boleto.
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Obrigado!


