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EDITAL Nº 01 UNIPTAN 2020/1 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

SECRETARIA DE REGISTROS E CONTROLE ACADÊMICOS 

 

1- RENOVAÇÃO DA MATRíCULA PARA O SEMESTRE 2020/1 

 

1.1 O UNIPTAN divulga, por meio deste Edital, as condições, prazos e procedimentos para renovação de 

matrícula para o primeiro semestre do ano de 2020. 

 

1.2 Segue abaixo o período para renovação de matrícula para o semestre 2020/1: 

Todos os cursos: 

16/12/2019 a 31/01/2020 

 

1.3 A renovação de matrícula será efetivada por meio do Portal Acadêmico, que estará liberado ao 

acadêmico desde que atendidos os seguintes requisitos: 

 

a) SECRETARIA ACADÊMICA: Estar com situação regular, sem pendências de documentos. 

 

b) FINANCEIRO: Estar adimplente, sem pendências financeiras anteriores de mensalidades ou taxas, ou 

seja, com quitação total do contrato do semestre de 2019/2. Em caso de acordos financeiros, a rematrícula 

será disponibilizada após pagamento da entrada da negociação, que é gerada com vencimento em 2 dias a 

contar da data de solicitação do acordo. 

 

c) BIBLIOTECA: Estar com situação regular, sem pendências referentes a empréstimos e multas. 

 

d) SITUAÇÃO REGULAR JUNTO AO FIES: O cronograma de Aditamento será divulgado assim que 

disponibilizado pelo MEC, sendo que os acadêmicos beneficiários do FIES deverão realizar sua rematrícula 

e, após confirmação de aditamento, caso altere valor da concessão do benefício ou o aluno não aditar por 

qualquer motivo, o valor pendente deve ser acertado com a Instituição. 

 

Como fazer o aditamento de renovação 2020/1: 

O acadêmico deverá acessar o site do FIES: http://sisfiesaluno.mec.gov.br/seguranca/principal;  para 

acadêmico do FIES 3: https://sifesweb.caixa.gov.br  com CPF e senha no período definido pelo MEC para 

confirmar seu aditamento.  

 Antes de confirmar o aditamento, o acadêmico irá verificar se estão corretos: os dados cadastrais, 

valor da semestralidade, período e grade de disciplinas que está cursando. Se NÃO estiver correto, 

deverá comunicar à Secretaria Acadêmica o motivo para que ela possa orientá-lo da melhor forma 

possível. 

 Após a confirmação, o acadêmico deve comparecer à Secretaria do UNIPTAN para assinar a DRM 

(Documento de Regularidade de Matrícula). 

Atenção: O aditamento é liberado pela CPSA de acordo com as disciplinas selecionadas e matriculadas no 

semestre letivo; portanto, verifique se não ficou faltando alguma disciplina ao concretizar a rematrícula, como 

disciplinas eletivas/optativa, acessando o portal do aluno. 

Tipos de aditamentos: 

http://sisfiesaluno.mec.gov.br/seguranca/principal
https://sifesweb.caixa.gov.br/
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1º Renovação Simplificada - O acadêmico não precisa comparecer ao Agente Financeiro; só na 

Secretaria do UNIPTAN; 

2º Renovação Não-Simplificada - O acadêmico precisa comparecer na Secretaria do UNIPTAN e depois 

ao Agente Financeiro – Caixa ou Banco do Brasil, de acordo com o que foi escolhido ao contratar o 

FIES – e retornará à Secretaria com a cópia do Termo Aditivo do banco no prazo previsto no 

cronograma do FIES; 

3º Dilatação – Aumento do prazo de utilização, por até 2 semestres consecutivos, para acadêmicos que 

precisam de mais tempo para integralização do curso. Após o acadêmico fazer a solicitação no 

Sisfies, deverá comparecer à Secretaria do UNIPTAN para validar e assinar a DRD; 

4º Suspensão - Para matrículas trancadas e para acadêmicos com problemas de fiador. Nesse caso, o 

acadêmico, após fazer solicitação no site do Sisfies, deve comparecer à Secretaria do UNIPTAN para 

concretizar a solicitação e assinar o referido documento; 

5º Encerramento - Para acadêmicos que concluírem em 2019/2; 

6º Transferência - As duas Instituições, de origem e a de destino, devem estar aptas ao FIES. Assim, os 

acadêmicos precisam entrar em contato com a Coordenação do FIES das duas Instituições para 

maiores esclarecimentos. 

Prioridades para conclusão do aditamento de renovação do FIES – 2020/1 

1º Estar em dia com todas as taxas das trimestralidades, cobrados pelo FIES, e em dia com as parcelas 

de percentuais abaixo de 100% cobrados pelo UNIPTAN; 

2º Verificar se não existe restrição no nome do (a) fiador (a). Caso houver, providenciar a correção ou a 

troca de fiador (a) antes de confirmar o Aditamento 2020/1 (antes da finalização do prazo do 

aditamento 2020/1).  

3º Observar se o Aditamento 2019/2 está concluído – sem a regularização deste, não há como iniciar o 

Aditamento 2020/1, bem como efetivar a rematrícula; 

O Aditamento é a Renovação do Financiamento Semestral do FIES, com o qual o acadêmico será 

beneficiado de acordo com seu percentual, atentando-se aos passos e prioridades para efetivação da 

Matrícula e do Aditamento 2020/1 com sucesso. 

 

2 - DO PROCEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

2.1 São condições obrigatórias e indispensáveis ao ato de renovação de matrícula: 

a) adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre o acadêmico 

e/ou responsável legal e o UNIPTAN; 

b) o pagamento (quitação) do boleto da primeira parcela da semestralidade.  
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2.2 O acadêmico deverá acessar o site www.uniptan.edu.br e, por meio do Portal Acadêmico, digitar 

 Usuário e senha para realizar sua matrícula para o semestre 2020/1. 

2.3 Em caso de dúvidas poderá consultar o tutorial de renovação de matrícula que estará disponível no site 

da Instituição.  

2.4 Seguem os passos da rematrícula no Portal Acadêmico: 

Primeiro passo: Realizar reserva de vaga nas disciplinas que pretende cursar no semestre, através do 

menu: “matrícula on-line”; 

Atenção: Verifique se não ficou faltando alguma disciplina ao concretizar a rematrícula, como, por exemplo, 

disciplinas eletivas/optativas, que ficam no final da listagem de disciplinas. Simule valor e verifique a carga 

horária total, para ter certeza de que não ficaram faltando disciplinas. 

Segundo passo: Após a reserva do grupo de disciplinas, dar aceite no Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais 2020/1; 

Terceiro passo: Após o aceite do Contrato, estarão disponíveis no Portal o Requerimento de Pré-matrícula 

e boleto para pagamento da primeira mensalidade do semestre. Após seleção das disciplinas e aceite de 

contrato, a situação de matrícula do acadêmico receberá o status de “Pré-Matrícula”. 

2.5 A partir do momento em que o acadêmico realiza a rematrícula via Portal, será gerado boleto da 1º 

parcela com vencimento em 48 horas. Estando o boleto de matrícula pago, a confirmação da mesma será 

efetivada e o acadêmico receberá status de “Matriculado”. 

2.6 A confirmação de vaga nas disciplinas somente será efetivada após pagamento da 1º parcela do 

semestre 2020/1. 

2.7 Após vencimento do prazo estabelecido para pagamento do boleto, se não for confirmado 

pagamento da primeira parcela do semestre 2020/1, a renovação da matrícula do acadêmico será 

cancelada, e o seu status alterado de “Pré-matrícula” para “Matrícula não confirmada”, sendo o 

contrato cancelado, e o acadêmico perde o direito às vagas reservadas nas disciplinas que haviam 

sido selecionadas. 

2.8 O acadêmico que não efetuar o pagamento da primeira parcela no prazo estabelecido e perder a reserva 

de vaga poderá realizar uma nova solicitação de Pré-matrícula, caso o período de renovação de matrícula 

esteja aberto, selecionando as mesmas ou novas disciplinas, se existirem vagas, conforme regras definidas 

neste Edital.  

2.9 Conforme Regimento Interno, a matrícula nos cursos de graduação é feita em regime de créditos e/ou 

seriado, respeitando a Matriz Curricular de cada curso, de acordo com o calendário acadêmico. 

 

3- DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E DO 

PAGAMENTO/QUITAÇÃO DA SEMESTRALIDADE 
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3.1 O valor total do contrato da semestralidade por conveniência do (a) ACADÊMICO (A) /CONTRATANTE 

poderá ser dividido em até 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, sendo que a matrícula do semestre 

letivo se confirma com a quitação da primeira parcela em até 48 horas após a rematrícula e o vencimento 

da última parcela da semestralidade não deverá ultrapassar o do mês de junho de 2020. 

3.2 CONDIÇÕES PARA ANTECIPAÇÃO DA SEMESTRALIDADE DE 2020/1: 

a) 3% de desconto para pagamentos até 10/02/2020; 

Obs.: Os descontos da antecipação do pagamento do semestre serão sobre as parcelas 2 a 6, para 

acadêmicos devidamente matriculados em 2020/1, e deverão ser solicitados através do Portal Acadêmico. 

4 - CONVÊNIOS/BOLSAS/ DESCONTOS 

 

4.1 Renovação 

4.1.1. Para renovação semestral do desconto referente aos convênios firmados pelo UNIPTAN, o acadêmico 

deverá estar devidamente matriculado no semestre 2020/1.  

4.1.2 O acadêmico deverá formalizar o pedido de renovação da bolsa/desconto presencialmente no setor 

de bolsas mediante preenchimento e assinatura de formulário específico e apresentação dos documentos 

exigidos informados no anexo deste edital. Os acadêmicos que não entregarem a documentação NÃO 

terão seu benefício renovado. 

 

4.1.3. Para os convênios/bolsas os quais os descontos são aplicados a partir da 1ª parcela, o acadêmico 

deverá apresentar na Secretaria Acadêmica ao final do semestre anterior (até 18 de dezembro de 2019) a 

documentação comprobatória exigida. 

 

4.1.4. As solicitações de descontos referentes a convênio cujo o benefício concedido abrange as parcelas 

2 a 6 deverão ter a documentação entregue até o 1º dia letivo de 2020/1 Em caso de formalização do 

pedido após a data limite estabelecida acima, todos as solicitações serão processadas para o mês 

subsequente, desde que a formalização não ultrapasse o 10º dia útil do mês. Caso ultrapasse o desconto 

só virá no mês posterior ao subsequente SEM lançamento retroativo. 

Toda solicitação de desconto via convênio deverá ser ESTRITAMENTE condicionada a entrega do 
formulário específico e documentação exigida. 

 

4.2 Nova Solicitação 

 

4.2.1 O acadêmico deverá protocolar sua solicitação de bolsa/ desconto no setor de bolsas do UNIPTAN até 

o 3° dia útil após a efetivação do pagamento da matrícula.  

4.2.2 O desconto concedido entrará em vigor no mês subsequente à solicitação do acadêmico, mediante 

entrega da documentação exigida no Setor de bolsas. O desconto não será concedido de forma 

retroativa.  

5 - TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

5.1 O prazo máximo para esse tipo de solicitação para o primeiro semestre de 2020 é até 28 de fevereiro 

de 2020. Para isso, deverá ser protocolada solicitação na Secretaria do UNIPTAN, e o solicitante deverá 
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efetuar  

 

 

realizar pagamento de taxa específica. 

5.2 O discente deve indicar no requerimento de solicitação do trancamento, o prazo que manterá o curso 

trancado. Esse prazo não poderá ultrapassar 2 anos, com renovação a cada 6 meses, e para o curso de 

Medicina o prazo são de 6 meses, após esse prazo se o aluno não voltar perde a vaga. 

5.3. Para o deferimento da mencionada solicitação, conforme contrato de prestação de serviços, o 

acadêmico deverá estar matriculado e com sua situação regular na Secretaria, Financeiro e Biblioteca. 

Atenção: Para regularização financeira, as parcelas deverão estar quitadas até o mês de solicitação 

do trancamento, independente da data de vencimento e de o aluno estar frequentando as aulas. 

 

6 - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

Para o deferimento da mencionada solicitação, conforme contrato de prestação de serviços, o acadêmico 

deverá estar matriculado e com sua situação regular na Secretaria, Financeiro e Biblioteca. 

Atenção: Para regularização financeira, as parcelas deverão estar quitadas até o mês de solicitação 

do cancelamento, independente da data de vencimento e de o aluno estar frequentando as aulas. 

 

7 - DESTRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

O prazo máximo para esse tipo de solicitação para o primeiro semestre de 2020 é até 03 de fevereiro de 

2020. Para isso, deverá ser protocolada solicitação na Secretaria do UNIPTAN. Após o deferimento, o 

acadêmico será liberado para realizar sua rematrícula presencialmente na Secretaria em até 5 dias.  

8 - REINGRESSO 

O prazo máximo para esse tipo de solicitação para o primeiro semestre de 2020 é até 03 de fevereiro de 

2020. Para isso, deverá ser protocolada solicitação na Secretaria do UNIPTAN. Caso haja deferimento, 

em virtude de existência de vaga, o acadêmico será liberado para realizar sua rematrícula presencialmente 

na Secretaria do UNIPTAN. 

 

9 - INÍCIO DAS AULAS 

As aulas para o primeiro semestre de 2020 se iniciarão no dia 03 de fevereiro de 2020. 

 

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão tratados de acordo com o Regimento Interno e demais normativas do UNIPTAN, 

além das demais legislações nacionais aplicáveis. 

São João del-Rei, 04 de dezembro de 2020. 

Marcel Abrão 

Diretor Administrativo-Financeira 
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Anexo  

Empresas/ Instituições conveniadas X documentação exigida: 

Empresa/ Instituição Documentação exigida Contemplação Quem tem direito 

 

 

AMG 

Declaração de Vínculo 

empregatício emitida pela 

AMG em papel timbrado, 

assinado e carimbado pelo 

setor responsável.  

15% abrangem as 

parcelas de 2 a 

6(desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Funcionários e 

dependentes de 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA 

 

 

ASCOBOM 

Cartão de identificação de 

Associado com selo de 

validade semestral 

atualizado 

20% para servidores 

e 15%para 

dependentes 

abrangem as 

parcelas de 2 a 

6(desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Servidores ativos ou 

não, bombeiros e 

Agentes 

penitenciários, 

esposa (o) e filhos 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA 

 

 

Assoc. Com.e Ind. 

Barroso 

Carterinha de identificação 

o outro documento que 

comprove o vínculo 

15% abrangem as 

parcelas de 2 a 

6(desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Associados e 

dependentes 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA 

 

 

Bozel Brasil S/A 

Declaração de Vínculo 

empregatício emitida pela 

Bozel em papel timbrado, 

assinado e carimbado pelo 

setor responsável 

10% abrangem as 

parcelas de 2 a 

6(desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Funcionários e 

dependentes de 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA 

 

CONECTA 

Declaração de Vínculo 

empregatício emitida pela 

CONECTA em papel 

timbrado, assinado e 

carimbado pelo setor 

responsável 

 15% abrangem as 

parcelas de 2 a 

6(desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Funcionários e 

dependentes de 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA 

EXÉRCITO 

 

Nome na listagem emitida 

pelo EXÉRCITO ( procurar 

20% para servidores 

e 15%para 

dependentes 

abrangem as 

Servidores ativos ou 

não, pai, mãe, 

esposa (o) e filhos 
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 o tenente Santos no 

quartel) 

parcelas de 2 a 

6(desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA 

 

FÓRUM 

Contrato de estágio ativo e 

declaração de frequência 

emitida pelo FÓRUM em 

papel timbrado, assinado e 

carimbado pelo setor 

responsável  

20% para estagiários 

abrangem as 

parcelas de 2 a 

6(desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Somente alunos do 

curso de Direito com 

contrato de estágio 

ativo 

 

 

GRANHA LIGAS 

Declaração de Vínculo 

empregatício emitida pela 

empresa em papel 

timbrado, assinado e 

carimbado pelo setor 

responsável 

10% abrangem as 

parcelas de 2 a 

6(desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Funcionários e 

dependentes de 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA 

 

JUSTIÇA FEDERAL 

DE PRIMEIRO 

GRAU 

Termo de Adesão a serviço 

voluntário entregue pelo 

Núcleo de Apoio ao 

Estudante Atualização 

semestral. 

10% abrangem as 

parcelas de 3 a 6. 

(Desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Alunos aos quais  o 

Núcleo de Apoio ao 

Estudante deferir o 

desconto. 

 

 

MARLUVAS  

Declaração de Vínculo 

empregatício emitida pela 

empresa em papel 

timbrado, assinado e 

carimbado pelo setor 

responsável 

 15% abrangem as 

parcelas de 2 a 

6(desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Funcionários e 

dependentes de 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA 

 

PARENTESCO 

Cópia de Identidades de 

ambos estudantes; certidão 

de casamento e/ ou união 

estável, lembrando que 

ambos devem estar 

matriculados. Comprovante 

de dependência quando for 

o caso. 

5% abrangem as 

parcelas de 3 a 6. 

(Desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Obs: ( o desconto 

terá validade 

somente se os dois 

estiverem 

matriculados e não 

será retroativo 

Pai, mãe, filhos, 

esposo (a), irmãos. 

Dependentes 

Comprovados. 

Todos os cursos 

 

POLÍCIA CIVIL 

Carteira de policial dentro 

da validade semestral e 

contra-cheque atualizado 

20% para servidores 

e 15%para 

dependentes 

abrangem desde a 

matrícula a 6(desc. 

Condicionado para 

Servidores ativos ou 

não, pai, mãe, 

esposa (o) e filhos 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA 
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pagamento até o 

vencimento) 

 

POLÍCIA MILITAR 

Carteira de policial dentro 

da validade semestral e 

contra-cheque atualizado 

20% para servidores 

e 15%para 

dependentes 

abrangem desde a 

matrícula a 6 (desc. 

Condicionado para 

pagamento até o 

vencimento) 

Servidores ativos ou 

não, pai, mãe, 

esposa (o) e filhos 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA 

 

PROUNI 

Contrato do PROUNI 100% em todas as 

parcelas com 

renovação semestral 

Alunos aprovados e 

selecionados pelo 

PROUNI 

Todos os cursos 

 

 

SAAE 

Guia semestral emitida pelo 

sindicato 

Percentual (ver na 

guia). Abrangem 

todas as parcelas 

 

Funcionários filiados 

e dependentes (pai, 

mãe, filhos, cônjuge) 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA 

 

 

SINDMETAL 

Carteirinha do sindicato 

assinada e registrada. Para 

a comprovação do vínculo 

ao sindicato favor solicitar 

pelo e-mail: 

sindmetal@mgconecta.com.br  

a confirmação da 

sindicalização. 

15% abrangem as 

parcelas de 3 a 6. 

(Desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Funcionários 

sindicalizados e 

dependentes legais 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA 

 

SINPRO 

Guia  anual emitida pelo 

sindicato 

Percentual (ver na 

guia). Abrangem 

todas as parcelas 

 

Professores filiados e 

dependentes (pai, 

mãe, filhos, cônjuge) 

Todos os cursos   

 

UFSJ 

Declaração de Vínculo 

empregatício emitida pela 

UFSJ em papel timbrado, 

assinado e carimbado pelo 

setor responsável 

12% abrangem as 

parcelas de 2 a 

6(desc. Condicionado 

para pagamento até 

o vencimento) 

Servidores ativos, 

cônjuges e filhos 

Todos os cursos 

exceto MEDICINA  

 

mailto:sindmetal@mgconecta.com.br

