
 
 

 

 

TERMO ADITIVO AO EDITAL DE REMATRÍCULA 2022/1 
 

 A Reitoria do UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida 
Neves, no uso das suas atribuições legais e regimentares, publica o presente Termo 
Aditivo ao Edital de Rematrícula 2021/1, cujas especificações passam a vigorar a partir 
desta data: 
 

ONDE SE LÊ LEIA-SE 
3.3.1. As solicitações de alterações de 
disciplinas, após a confirmação da 
matricula, ocorrerão somente no prazo 
de: 14/02 a 18/02 na secretaria geral do 
UNIPTAN. Para acadêmicos do curso de 
Medicina o prazo se encerra em 
21/01/2022 conforme calendário 
acadêmico. 

3.3.1. As solicitações de alterações de 
disciplinas, após a confirmação da 
matricula, ocorrerão no prazo de: 14/02 
a 18/02 na secretaria geral do UNIPTAN, 
com exceção ao curso de Medicina. 
 

3.7. O regime de crédito não se aplica ao 
Curso de Medicina 

3.7.  O curso de Medicina ocorre em 
regime seriado, devendo o acadêmico 
matricular-se em todas as disciplinas do 
período. 

4.2. As solicitações de Antecipação de 
pagamento semestral, após a 
confirmação da matrícula (pagamento da 
1ª mensalidade) e status matriculado, 
ocorrerão somente através do portal do 
aluno, através de: Portal do aluno> 
secretaria> Requerimento> Antecipação 
de Semestre 

4.2. As solicitações de Antecipação de 
pagamento semestral podem ser 
realizadas logo após a pré-matrícula ou 
após a confirmação da matrícula 
(pagamento da 1ª mensalidade) e status 
matriculado; nas solicitações realizadas 
pós-pagamento da 1ª parcela, o 
desconto incidirá sobre as 5 
mensalidades restantes. As solicitações   
ocorrerão somente através do portal do 
aluno, através de: Portal do aluno> 
Secretaria> Requerimento> Antecipação 
de Semestre 

7.2. A alteração de matrícula deverá ser 
solicitada via Portal do Aluno ou junto à 
Coordenação de Curso da instituição. 
Esta solicitação seguirá para Secretaria 
Acadêmica para ser registrada, desde 
que as condições de inclusão (existência 
de vaga, respeito aos pré-requisitos e 

7.2. A alteração de matrícula deverá ser 
solicitada via Central de atendimento ao 
Aluno e aprovada pela Coordenação de 
Curso da instituição. Esta solicitação 
seguirá para Secretaria Acadêmica para 
ser registrada, desde que as condições 
de inclusão (existência de vaga, respeito 



 
 

 

 

outros), ou de exclusão sejam 
pertinentes. 

aos pré-requisitos e outros), ou de 
exclusão sejam pertinentes.  
 

7.2.1 A exclusão de disciplinas não se 
aplica ao Curso de Medicina, por se 
tratar de regime de oferta seriado, sendo 
possível, somente, alterações entre 
disciplinas. Casos especiais serão 
tratados junto à Pró-reitora acadêmica. 

7.2.1 A exclusão de disciplinas não se 
aplica ao Curso de Medicina, por se 
tratar de regime de oferta seriado. Casos 
especiais serão tratados junto à 
coordenação do curso e Pró-reitora 
acadêmica. 
 

7.3. O acadêmico deverá acompanhar a 
resposta de sua solicitação no Portal do 
Aluno, pois a mesma poderá ou não ser 
deferida, de acordo com as condições 
citadas no item 7.2. Após período de 
alteração de matrícula, todos os boletos 
da semestralidade serão disponibilizados 
no Portal do Aluno. 

7.3. O acadêmico deverá acompanhar a 
resposta de sua solicitação por e-mail, 
pois a mesma poderá ou não ser 
deferida, de acordo com as condições 
citadas no item 7.2. Após período de 
alteração de matrícula, todos os boletos 
da semestralidade serão disponibilizados 
no Portal do Aluno. 

 
 São João del-Rei, 23 de novembro de 2021. 
 
 
 
 

Profª Dra. Maria Tereza Gomes de Almeida Lima 
Reitora 


