
Passo a Passo

Renovação
de Matrícula

2020.2



Q Passo a passo 1
Estudantes sem disciplinas práticas

no segundo semestre de 2020
(sem alteração na grade curricular).



1. Faça login no Portal do Estudante e clique
no menu “Matrícula Online”

2. Confira todas as informações referentes ao processo de matrícula



3. Selecione o curso para renovação da matrícula e para continuar 
clique em próximo na parte superior da tela.

4. Nesta etapa, serão exibidas as disciplinas de sua etapa natural. 
Para visualizá-las clique sobre o período correspondente.

Ao clicar sobre a etapa, serão exibidas as disciplinas 
com turmas disponíveis para matrícula no semestre 
vigente. Clique sobre a disciplina para continuar.



Clicando sobre a disciplina, serão exibidas as turmas e horários dispo-
níveis para renovação de matrícula. Clique em adicionar para selecionar 
a disciplina. O quadro de horários será exibido na tela. Faça esse processo 
com cada uma das disciplinas que deseja matricular-se.

A simulação do valor das parcelas para as disciplinas 
adicionadas em sua matrícula poderá ser consultada 
através do menu “Simulação”, na parte superior, no 
lado direito da tela.



5. Conclusão da renovação

Após selecionadas todas as disciplinas desejadas, clique em 
próximo para finalizar seu processo de renovação de matrí-
cula. Em seguida, será exibida a mensagem de confirmação 
da renovação.

Clique aqui para baixar o comprovante de renova-
ção de matrícula com as disciplinas matriculadas.



Q Passo a passo 2
Estudantes com disciplinas práticas

no segundo semestre de 2020
(com alteração na grade curricular).



1. Faça login no Portal do Estudante e clique
no menu “Matrícula Online”

2. Confira todas as informações referentes ao processo de matrícula



Assim que clicar sobre o período que cursará no 2020.2, serão exibidas as 
disciplinas da sua nova grade: 
 
1. As matérias teóricas que substituirão as disciplinas práticas no período 
2020.2. Essas, já estarão pré-selecionadas. Você não precisará adicioná-las.
 
2. Você precisará apenas adicionar as demais disciplinas do período que não 
sofreram alteração.

3. Selecione o curso para renovação da matrícula e clique
em próximo para continuar

4. Visualize as disciplinas de sua etapa natural.
Confira as instruções de matrícula nas caixas de texto



Atenção: se você desmarcar as disciplinas já estão selecionadas, estará excluindo-as e 
elas desaparecerão de sua tela. Para incluí-las novamente, você deverá abrir um reque-
rimento no Portal Acadêmico: acesse o menu SOLICITAÇÕES, clique no item INCLU-
SÃO DE DISCIPLINA e descreva as informações da disciplina que você deseja incluir. 
Mas lembre-se: a inclusão ficará sujeita à disponibilidade de vagas.

Para adicionar as demais matérias na sua rematrícula, aquelas que não sofre-
ram alteração, clique sobre as disciplinas para conferir as turmas e quadro de 
horários disponíveis. Depois, é só clicar em “adicionar a disciplina” e pronto. 
Faça isso com todas as matérias que precisa se matricular.



Antes de finalizar a sua rematrícula, faça a simulação do valor das 
parcelas para as disciplinas selecionadas. Para isso, clique no íco-
ne de simulação disponível no lado direito da tela. É possível que 
haja alterações nos valores das mensalidades devido à mudança 
na sua grade curricular.

5. Conclusão da renovação

Após a seleção das disciplinas, clique em “próximo” para 
finalizar o processo. Em seguida aparecerá a mensagem 
confirmando que sua matrícula foi realizada.



(31) 3846-5500
atendimento@unileste.edu.br
Chat On-line: unileste.catolica.edu.br
De segunda a sexta, das 10h às 19h

Plantão de Matrícula


