




Guia para

SOLICITAÇÕES DE CAMPANHA 

DE REMATRICULA JULHO/2020
Pelo PORTAL DO ALUNO e APP ACADÊMICO
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Guia através do

PORTAL DO ALUNO
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Acesse o Portal do Aluno e clique em 
Secretaria, Requerimento.
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Clique em uma das opções. 
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PASSO A PASSO

FLUXOGRAMA: ANTECIPAÇÃO DE 

SEMESTRALIDADE
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO: ANTECIPAÇÃO 
DE SEMESTRALIDADE

Coloque sua justificativa, porque esta solicitando 
esta antecipação e clique em solicitar

NÃO PREENCHER
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A confirmação da solicitação:

• O solicitante vai receber a confirmação da sua solicitação que...

ao receber essa informação pode se considerar que foi

concluída. Se o sistema for p/ tela de CONFIRMAÇÃO, a rotina

foi executada com sucesso.

• O solicitante deverá ir no caminho abaixo para pegar seu boleto.

Assim que a solicitação for processada. (confirmada) poderá

acessar esta sua ficha financeira e imprimir segunda via do

boleto.
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PASSO A PASSO

FLUXOGRAMA: PARCELAMENTO DE 

DÉBITOS DE 2020/1
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO: PARCELAMENTO DE DÉBITOS 
DE 2020/1

Escolha a quantidade de parcelas em Parcelamento, preencha a 
Justificativa conforme indicado e clique em Solicitar.

Parcelamento 2020/1
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A confirmação da solicitação:

• O solicitante vai receber a confirmação da sua solicitação que...

ao receber essa informação pode se considerar que foi

concluída. Se o sistema for p/ tela de CONFIRMAÇÃO, a rotina

foi executada com sucesso.

• O solicitante deverá ir no caminho abaixo para pegar seu boleto.

Assim que a solicitação for processada. (confirmada) poderá

acessar esta sua ficha financeira e imprimir segunda via do

boleto.
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PASSO A PASSO

FLUXOGRAMA: PARCELAMENTO DE 

SEMESTRE DE 2020/2
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO: PARCELAMENTO DE 
DÉBITOS DE 2020/2

Escolha a quantidade de parcelas em Parcelamento, 
preencha a Justificativa conforme indicado e clique em 
Solicitar.

Parcelamento 2020/2
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A confirmação da solicitação:

• O solicitante vai receber a confirmação da sua solicitação que...

ao receber essa informação pode se considerar que foi

concluída. Se o sistema for p/ tela de CONFIRMAÇÃO, a rotina

foi executada com sucesso.

• O solicitante deverá ir no caminho abaixo para pegar seu boleto.

Assim que a solicitação for processada. (confirmada) poderá

acessar esta sua ficha financeira e imprimir segunda via do

boleto.
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Guia através do

APP ACADÊMICO
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Clique no Mais. Clique em 
Solicitações.
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Clique no Mais. Escolha uma das 
opções.




