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Olá, estudante!

   Preparamos esta cartilha com esclarecimentos 
sobre o seu processo de Rematrícula. Confira!
   Antecipe a sua matrícula financeira garantindo 
descontos!

Vem com a gente e 
saiba como fazer a sua 

rematrícula para o 
próximo semestre!

Matrícula antecipada

Descontos de até 10%

Muito mais vantagens
para você!

(*) Para os estudantes do Curso de Direito haverá escolha de disciplinas com prioridade. 
Para os demais cursos, estes já serão enturmados nas disciplinas pendentes de sua 
grade.



  Neste semestre você continua antecipando a sua 
matrícula financeira e garantindo um desconto 
especial no pagamento do boleto. Temos novidades 
para esta rematrícula! 
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Cronograma

(*) Para alunos com Benefício PROUNI 100%, a rematrícula está condicionada ao 
aceite virtual  está condicionada ao aceite virtual do contrato de prestação de 
serviços dentro dos períodos estipulados em calendário de rematrícula.
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Etapa
Financeira*

Enturmação
 16/12 a 27/01/2023

Etapa
Acadêmica

Ajuste
16/01 a 27/01/2023

Confirmação de disciplinas
 30/01 a 6/02/2023

Resultado da rematrícula
 7/02 a 9/02/2023

Início das aulas
para Veteranos

 9/02/2023

Período 30/11 a 9/02/2023
Desconto prorrogado

até 21/12/2022

10% no boleto, cartão de
crédito ou débito.
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Passo a 
passo da 

rematrícula

Passo a 
passo da 

rematrícula

ETAPA FINANCEIRA11
ETAPA ACADÊMICA22

https://portal.ucsal.br
https://portal.ucsal.br
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Etapa financeira

Acesse o Portal do Aluno com seu login e 
senha;

1

É importante lembrar que se você
possuir débitos do semestre anterior

ou de acordos, você precisará quitá-los 
para poder realizar a rematrícula. 

Rematrícula

3/1!

3/1

CLIQUE AQUI E NEGOCIE SEU DÉBITO

https://negociar.negociarmensalidades.com.br/AdaptorAutoAtendimento/#/
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Etapa financeira

Selecione o Período Letivo 2023/1 e clique 
em “Continuar Matrícula”;

2

3/1

3/1
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Etapa financeira

Leia o Contrato até o final para ativar o 
botão “Li e Aceito”;

3
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Etapa financeira

Clique em Dados Financeiros, emita o 
boleto e efetue o pagamento observando 
as formas de quitação disponíveis no perío-
do. Lembrando que a modalidade de paga-
mento por cartão pode ser feita diretamen-
te no Portal do Aluno. É importante ressal-
tar que a confirmação do pagamento ocor-
rerá em até 48 horas úteis.

4

É imprescindível dar aceite virtual
no contrato para participar da etapa

acadêmica com prioridade.

ALUNOS BENEFÍCIO 100% E NOVO FIES



  O valor do seu boleto de matrícula será corres-
pondente a 01 disciplina multiplicado por 6 
meses do seu curso. Veja o exemplo abaixo:
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Etapa financeira

3/1!

EXEMPLO

Valor de uma disciplina =
 R$ 200,00 x 06 meses =

R$ 1.200,00
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Etapa financeira

  Sobre o valor total, incidirão os descontos de 
antecipação apresentados acima + os eventuais 
descontos que o aluno já possui.

  Caso você já tenha gerado o boleto, mas não 
tenha realizado a impressão e deseja fazer isso 
em outro momento, o boleto ficará disponível 
na aba “Dados Financeiros”.

Você que é nosso aluno 
veterano,  continuará 

pagando o mesmo
valor de 2022.

NÃO HOUVE REAJUSTE PARA OS
NOSSOS ESTUDANTES VETERANOS!
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Etapa acadêmica

No período estabelecido para matrícula 
acadêmica, acesse o Portal do Aluno com 
seu login e senha. 

Clique em “Dados Acadêmicos” e confir-
me as disciplinas. 

Se você antecipou o pagamento da matrí-
cula financeira, as mensalidades subse-
quentes serão recalculadas de modo a se 
ajustar ao número de disciplinas escolhidas.

Durante o período de enturmação é possí-
vel incluir disciplinas diretamente no Portal 
do Aluno, respeitando o número mínimo 
de disciplinas e período permitido. 

Para solicitar ajuste (exclusão ou troca de 
disciplinas) o aluno deverá solicitar requeri-
mento via Portal do Aluno no período de:
6 a 27/01.

1

2

3

4

5
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Etapa acadêmica

Confira os horários de funcionamento do 
portal para a realização da sua matrícula no 
quadro abaixo:

6

TRANCAMENTO DA DISCIPLINA
Data final: 13/03/2023

TRANCAMENTO DE CURSO 2023/1
Data final: 05/04/2023

(trancamento sem precisar de análise)

TRANCAMENTO DE CURSO FORA
DO PRAZO COM JUSTIFICATIVA:

Data final: 20/04/2023

HORÁRIO DE ABERTURA DO PORTAL 10h

HORÁRIO DE FECHAMENTO DO PORTAL 23h59

POSSUI DÉBITOS COM A GENTE? 
CLIQUE AQUI E NEGOCIE

O AJUSTE DE DISCIPLINAS 
ESTÁ CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DO BOLETO DE 
MENSALIDADE DENTRO DO 

PRAZO DE VENCIMENTO.

� NEGOCIAÇÃO SOMENTE 
COM CARTÃO DE CRÉDITO 

(de acordo com a política)

� NÃO HÁ AJUSTE PARA 
ALUNO INADIMPLENTE

https://negociar.negociarmensalidades.com.br/AdaptorAutoAtendimento/#/
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Etapa acadêmica

Pronto. Agora que você já 
sabe tudo, é só realizar a 

sua rematrícula!

CLIQUE AQUI E ACESSE
O PORTAL DO ALUNO!

Caso não tenha antecipado a rematrícula 
até 9/02/2023 via Portal do Aluno, seu 
boleto de rematrícula só poderá ser gerado 
de forma presencial na CRA - Central de 
Relacionamento ao Aluno.

7

https://portal.ucsal.br
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   Você sabia que poderá realizar a antecipação 
semestral e do curso e usufruir de um desconto 
maior? 

   Mas atenção, os descontos de antecipação de 
semestre não serão cumulativos com o desconto 
de antecipação mensal, e o pagamento deverá 
ocorrer através de boleto, cartão de débito ou 
crédito à vista. Acesse o seu portal e solicite via 
requerimento.

Antecipação de semestre



REMATRÍCULA 2023/1

14

  Caso você ainda tenha alguma dúvida, pode 
ficar tranquilo(a)! Preparamos um material espe-
cial com todas as informações que você precisa 
saber!

CLIQUE AQUI E VEJA NOSSA FAQ 

Benefícios e Financiamentos

   O boleto de rematrícula do aluno que possuir 
algum benefício (FIES, Bolsa UCSal e PROUNI) 
em 2022/2 será gerado com o devido desconto 
até que haja avaliação de desempenho acadêmi-
co no referido semestre.

    Em caso de dúvida, fale com a gente!

BOLSA UCSAL
     cbi@ucsal.br

PROUNI
     prouni@ucsal.br

FIES e CREDIES
          (71) 3206-7800

CONTRATAÇÃO FIES,
CREDIES E CONVÊNIOS
CORPORATIVOS
     matriculafies@ucsal.br

https://ucsal.br/sac/faq/geral/cra/#2653
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Informações gerais

Atendimento presencial

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a sexta-feira - 8h às 20h30

No período compreendido entre 26/12/2022
até 09/02/2023  o atendimento funcionará

das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

CLIQUE AQUI
E EFETUE SUA 
REMATRÍCULA 

AGORA!

Agora você está
mais do que pronto(a)
para continuar sua
jornada com a gente!
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Atendimento on-line

(71) 3206-7800

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Central de relacionamento ao Aluno - CRA

8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

No período compreendido entre 26/12/2022
até 09/02/2023  o atendimento funcionará

das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

https://portal.ucsal.br/



