
 
 
 

 
 

 

FAQ – REMATRÍCULA ANTECIPADA 

 

O que é a Rematrícula Antecipada? 

É um processo anterior à rematrícula regular e serve para você garantir com antecedência o 

seu próximo semestre de estudos. 

Por que é vantajoso fazer? 

Porque, além de condições financeiras exclusivas, você ainda poderá realizar a sua seleção de 

disciplinas no primeiro dia em que o processo estiver disponível. 

O que significa "selecionar disciplinas no primeiro dia de abertura do processo"? 

Sabe aquela disciplina mais concorrida? Aqueles horários mais disputados? É vantagem você 

conseguir fazer o processo no primeiro dia de rematrícula, porque a chance de você conseguir 

montar sua grade de acordo com a sua disponibilidade é maior. 

Mas se liga: você não irá selecionar as disciplinas assim que fizer a Rematrícula Antecipada. 

Essa etapa está prevista para julho e é liberada gradualmente. Porém, os estudantes que 

fazem a antecipada estarão aptos para selecionar as disciplinas que pretendem cursar logo no 

primeiro dia do processo. 

Quais são as etapas para realizar a Rematrícula Antecipada? 

A primeira etapa é a Etapa Financeira da Rematrícula, que consiste em efetuar o pagamento 

do boleto correspondente à rematrícula e assegurar que você irá selecionar as disciplinas logo 

no primeiro dia do processo. 

A segunda etapa é a Etapa Acadêmica, na qual você irá montar sua grade curricular assim que 

o processo de rematrícula se iniciar em janeiro. 

Até quando está disponível a Etapa Financeira da Rematrícula? 

Até o dia 30 de dezembro. 

Depois do dia 30 de dezembro, não há mais rematrícula? 

Após essa data, você ainda poderá fazer a rematrícula. No entanto, não iremos ofertar a 

liberação para selecionar as disciplinas no primeiro dia de abertura do processo. 

E quem tem débitos com a Instituição? 

Nesse caso, você precisa regularizar a sua situação financeira antes de fazer a Rematrícula 

Antecipada. Clique aqui o quanto antes e confira as condições de negociação que preparamos 

para você! 

https://negocieja.com/)

