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Vagas Remanescentes
Este documento contém informações sobre o processo de rematrícula.

1. INFORMAÇÕES & DATAS


A Rematrícula ocorrerá somente via Web;



O período de rematrícula via Web ocorrerá de 11/01/2018 até 16/02/2018;



Para melhor organizar seus horários, orientamos a consultar a oferta de disciplinas
que está disponível no Banner de Rematrícula WEB.



Orientamos a ler

atentamente o Contrato de Prestação de Serviços

Educacionais disponível no link “Informações”, aba “Contratos”, antes de realizar o
processo de rematrícula.


TODOS OS ALUNOS DEVERÃO EFETUAR A REMATRÍCULA VIA WEB. NÃO
HAVERÁ REMATRÍCULA DE FORMA PRESENCIAL;



A rematrícula será permitida somente a partir de 12 (doze) créditos, conforme
resolução 01/2014, disponível no link “Informações”.



Atualize seus contatos de e-mail e telefone para receber informações
da Faculdade CNEC Gravataí.

2. PENDÊNCIAS
A rematrícula via Web somente estará habilitada ao acadêmico que atender aos seguintes
requisitos obrigatórios:
 Financeiro: Estar em dia com suas obrigações financeiras. Pendencias com prazos
inferiores há 60 dias, orientamos a acessar o Portal Acadêmico, recalcular e imprimir o
boleto para pagamento. Caso a pendencia seja superior a 60 dias, entrar em contato
com o escritório de cobrança pelos telefones (51) 3012 1677 ou (51) 3012 5877.

 Documental: Alunos que possuem pendências documentais deverão procurar a
Central de Atendimento para proceder à entrega dos mesmos. Alunos Bolsistas
PROUNI com pendência documental deverão procurar o Setor de Bolsas.
 Biblioteca: Os alunos com pendencias de livros ou multas por atraso deverão
procurar o Setor de Biblioteca.

3. BOLETOS & PAGAMENTOS
O boleto para pagamento da 1ª mensalidade deverá ser emitido no Portal de Acesso 48

horas, após a efetivação da rematrícula de 2018-1. Imprimir o Requerimento de Matrícula
durante o processo da rematrícula via Web. Informamos que os pagamentos efetuados na rede
bancária terão a baixa computada em nosso sistema num período de 72 horas após a efetivação
do mesmo.
Lembramos que, caso o acadêmico não efetue o pagamento da 1ª mensalidade
(matrícula) na data do vencimento, as disciplinas selecionadas serão excluídas.
Informamos também que é de responsabilidade do aluno acessar a página 72 horas após o
pagamento para verificar se houve o registro do mesmo. Caso não visualize o registro de seu
pagamento, solicitamos que encaminhe um e-mail à financeiro@facensa.edu.br informando o
ocorrido, incluindo no texto seus telefones para contato e anexando cópia do boleto e
comprovante de pagamento para que possamos verificar e retornar.
Importante ressaltar que mesmo você tendo efetuado a pré-seleção de disciplinas e ter
efetuado o pagamento da 1ª mensalidade (matrícula), para que sua renovação de matrícula
seja efetivada, você não poderá ter parcelas em aberto de semestres anteriores e deverá ter
assinado o Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

4. Dissolução das Turmas
A Faculdade somente constituirá turmas, com no mínimo 30 alunos devidamente
matriculados em cada disciplina. Caso alguma turma não complete o número mínimo exigido até o
dia 08/02/2018, os acadêmicos deverão comparecer na Central de Atendimento para matricular-se
em outras disciplinas disponíveis a partir do dia 09/02/2018. Informamos que o aluno deverá
acessar a página da Faculdade CNEC Gravataí para verificar as turmas dissolvidas.

Nos casos de reprovação o aluno deverá comparecer na Central de Atendimento após a
divulgação do resultado final para solicitar o ajuste de disciplinas.

5. PRÉ-REQUISITO
O sistema de Pré-requisitos organiza a estrutura curricular de modo didático, visando um
encadeamento lógico do conhecimento para a melhor aprendizagem dos acadêmicos, por isso é
importante para o acadêmico seguir a sequencia curricular.
Situações específicas poderão gerar exceções, tais como: alunos formandos no semestre
seguinte; disciplinas que não constituíram turma. Estas situações serão analisadas pela
Coordenação de curso. Caso se encontre em uma destas, o acadêmico deverá fazer sua
solicitação com justificativa na Secretaria da Coordenação. O retorno será fornecido no prazo de
48 horas.
6. TERMOS DE ADESÃO

O TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS deverá ser entregue na Central de Atendimento, após constatação do
pagamento da parcela de matrícula. Portanto, todos os alunos que efetuarem o
pagamento da 1ª parcela deverão comparecer à Central de Atendimento para entregar e
ou solicitar a impressão do TERMO DE ADESÃO.
Enfatizamos que para celebração e concretização do contrato e confirmação de
matrícula é imprescindível a devolução do TERMO DE ADESÃO devidamente
assinado na Central de Atendimento e pagamento da 1ª parcela.

7. Passo a passo para efetivar rematrícula no site
IMPORTANTE: Antes de Iniciar o processo clique em Ctrl + F5
 Acesse o site, selecione o banner de rematrícula via Web, leia atentamente as orientações de
rematrícula, após inicie seu processo clicando “PARA EFETUAR A REMATRÍCULA CLIQUE
AQUI”:

 Para Iniciar o processo clique em Rematrícula:

 Efetue seu login para acessar:

Usuário
Senha
Clique e entrar

Passo 1: Verifique seu curso, e clique em Inscrever:

Passo: 2 – Confira seus dados Cadastrais, após clique na flecha para avançar:
Olá, João da Silva

Olá, João da Silva

Passo 3 - Selecione as disciplinas (mínimo aceito para matrícula são 12 créditos, conforme
Resolução 01/2014) e após clique na flecha para avançar:

Olá, João da Silva

Passo 4 - Visualize as Disciplinas escolhidas, se precisar modificar alguma disciplina clique na
flecha para retornar, e ou para prosseguir clique em CONCLUIR.

Olá, João da Silva

Olá, João da Silva

Passo 5 - Nesta página você deverá imprimir seu Comprovante de Solicitação de Inscrição das
disciplinas, após a impressão clique em SAIR

Olá, João da Silva

 IMPORTANTE: A seleção de disciplinas somente ficará registrada se o processo for
concluído, ou seja, se ao final você clicar no botão Sair.
 ATENÇÃO: Você pode AJUSTAR sua matrícula a qualquer momento até o final do
período habilitado de rematrícula, porém, para que todas as disciplinas sejam
CONFIRMADAS você precisa realizar todo o processo de escolhas de disciplinas, ou
seja, limpar todas as que você havia selecionado e selecionar novamente, realizando o
processo completo até a emissão do Requerimento de Matrícula.

Para mais informações ligue
secretaria@facensa.edu.br.

para

(51)

3043-9300

ou

encaminhe

um

e-mail

para

Gravataí, 18 de dezembro de 2017.

Secretaria Acadêmica

