REMATRÍCULA
Passo a passo

Vida de universitário é corrida,
né? Mas vamos juntos para
mais um semestre! Lembre-se,
a cada dia você está ainda mais
próximo do seu sonho, mas,
para isso, precisamos dar um
passo importante:
SUA REMATRÍCULA!

Vamos lá?

Nosso site

WWW.UNIPTAN.EDU.BR

O primeiro passo para
realizar a sua rematrícula
é acessar o nosso site e
clicar em Portal do Aluno:
www.uniptan.edu.br

Clique na imagem
e acesse o site!

Portal do Aluno
Após acessar o portal do
aluno, faça seu login no
sistema:
USUÁRIO: CPF
SENHA: (PESSOAL)
Caso não tenha acesso, procure a
secretaria geral para atualização

Clique na imagem
e acesse o portal

REMATRÍCULA
1º

Vá até o menu:

MATRÍCULA ONLINE
2º Leia as instruções da matrícula
e clique em "PRÓXIMO", conforme
a indicação da própria sequência;
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1 - Selecione o período letivo e o curso para realizar sua rematrícula;

IMPORTANTE!
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.

A partir deste semestre, você deve se atentar para o número
de créditos que as disciplinas vão somar.

Você deve fazer no mínimo 16 e no
máximo 30 créditos.

DISCIPLINAS
ESTA É A TELA DE SELEÇÃO DE DISCIPLINAS. NOTE QUE AO ADICIONAR
CADA UMA, O VALOR DE CRÉDITOS SELECIONADOS VAI AUMENTANDO.
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2 - Selecione as disciplinas que deseja cursar no semestre;
Para adicionar, clique na disciplina do período, e uma janela à direita irá surgir, onde
você deverá clicar em “Adicionar Disciplina” no turno de sua escolha.
ATENÇÃO: se você é do curso NOTURNO, cuidado para não selecionar disciplinas do
MATUTINO, vice-versa.

DISCIPLINAS
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2 - ATENÇÃO: ESTE PASSO É NOVO NA REMATRÍCULA.
Nas disciplinas que possuem carga horária prática, você deve selecionar
a subturma referente ao seu curso. Exemplo: a tela abaixo é de uma
rematrícula da Fisioterapia. Ao clicar na disciplina Farmacologia Geral,
abriu a caixa de subturmas; o aluno da Fisioterapia deve selecionar a
opção PRATICA FISIOTERAPIA.

Se você tiver disciplinas eletivas para cursar
no semestre, ou alguma que você precisa
fazer de períodos anteriores e que esteja
sendo ofertada agora, ela aparecerá logo
abaixo das sugestões de disciplinas do seu
período. Ao clicar na disciplina, atenção ao
horário em que ela será oferecida, para não
ocorrer choque de horários.

DISCIPLINAS
2 - Após selecionar as disciplinas, confira se está tudo certo e clique em
“Próximo”:
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3- CONCLUSÃO:
Confirme o plano de pagamento e clique em “Próximo”. Em detalhamento, aparecerá
o valor bruto da mensalidade. Se você tem alguma bolsa/desconto, não se preocupe!
A informação virá na descrição do boleto.

FINALIZANDO A MATRÍCULA
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4 - Neste momento, será exibido o Contrato de Prestação de Serviços.
Após ler, poderá marcar em “Li e aceito” e “Finalizar matrícula”.
Você também terá a opção de “Imprimir”:

FINALIZANDO A MATRÍCULA
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4 - Então, será exibida esta mensagem de confirmação da matrícula, as
opções de impressão do comprovante da pré-matrícula e o contrato:

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, sem ela o
aluno não efetiva sua matrícula para o semestre.
Confira sua caixa de entrada e spam. Caso não
encontre, entre em contato com a secretaria
pela central do aluno, pois possivelmente seu
e-mail está desatualizado no sistema.

ASSINANDO O CONTRATO ELETRÔNICO
VOCÊ RECEBERÁ UM E-MAIL ASSIM, E DEVERÁ CLICAR EM:
“ACESSAR TOTVS ASSINATURA ELETRÔNICA”.

Você será redirecionado para a tela abaixo. (Ali são as informações da nossa colega
IESVAP, mas fique tranquilo! No seu contrato estará UNIPTAN!)

ASSINANDO O 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.

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

PRONTINHO!

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:

É nessa seção que você acessará os próximos boletos também. Aqui, basta
selecionar a forma de pagamento (Boleto ou Cartão), e pronto! Lembrando: O
valor mostrado sempre será o bruto da mensalidade. A bolsa/desconto virá
descrita no corpo do boleto.

AGORA VOCÊ ESTÁ MAIS
PERTO DO SEU SONHO!
AINDA COM DÚVIDAS?
Contate a Central do aluno através dos
canais de comunicação.

Clique para acessar o Canal de
Comunicação UNIPTAN

