TUTORIAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - SEMESTRE 2022/2
Santa Teresa, 20 de junho de 2022.
Prezado(a) Aluno(a),
Comunicamos que o período do processo de renovação de matrícula para o semestre
2022/2 referente aos cursos presenciais terá início no dia 04 de julho de 2022, com
término do prazo em 15 de julho de 2022. A renovação da matrícula será realizada de
forma online.
Considerando que o processo de renovação de matrícula está condicionado à
adimplência financeira e documental do aluno junto à Instituição, solicitamos que sejam
realizadas as devidas regularizações de imediato. Nossa equipe está preparada para
atendê-lo(a)!
Reiteramos o passo a passo para a renovação de sua matrícula:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.







Acessar o site da ESFA
Acessar o Portal do Aluno
Selecionar a opção REMATRÍCULA
Atualizar os dados cadastrais
Atualizar os dados cadastrais do Responsável financeiro
Confirmar os componentes regulares do período a ser cursado (disciplinas ou
projetos)
Gerar o boleto para impressão
Efetivar o pagamento do boleto.
A partir da efetivação do pagamento o aluno estará apto a dar prosseguimento
aos próximos passos conforme sua condição acadêmica e/ou contratual:
Caso possua Disciplinas em Dependência a serem cursadas em turma regular
ou em turma especial bem como Disciplinas em Adaptação, o aluno deverá
agendar horário para elaboração do Plano individual de estudos, junto à
Coordenação de Curso, no período de 27 de junho a 15 de julho de 2022. O
agendamento de horário deverá ser realizado na agenda online disponível no
Portal do Aluno. A confirmação da matrícula está condicionada ao envio do
Contrato das disciplinas em Dependência ou Adaptação assinado para o
endereço eletrônico: rematricula@esfa.edu.br, no período de 04 a 15 de julho de
2022.
Caso possua Programa de financiamento Estudantil ou de Bolsa, o aluno deverá
agendar horário para assinar o Termo Aditivo ao Contrato e/ou Contrato junto ao
Setor de Negociação da ESFA.
O agendamento de horário para tratativas financeiras deve ser realizado no
Portal do Aluno.
Paz e Bem!
A Direção

