
CIRCULAR Nº01/2022 
Araucária, 10 de novembro de 2021. 

Ref: renovação de matrícula para o próximo semestre – EAD 

Prezado (a) acadêmico (a); 

Para efetivar a renovação de matrícula para o próximo semestre letivo, ou seja 2022/1, você deverá 

acessar a Central do Aluno no site da Unifacear (com seu login e senha) no período de 16/11/2021 a 

26/01/2022 e: 

Realizar a pré-reserva de vaga pela Central do Aluno no site da UNIFACEAR; 

Atenção! A Pré-reserva é procedimento obrigatório, inclusive para alunos com qualquer tipo de bolsa 

e PROUNI.



 Os pagamentos referentes ao próximo semestre poderão ser realizados por boleto bancário ou 

diretamente na Tesouraria da Unifacear, e para isso é necessário que a pré-reserva da matrícula 

tenha sido efetuada. O dia 26/01/2022 corresponde ao vencimento da 1ª mensalidade de 2022/1, 

sendo este o último prazo para pagamento via boleto.

 A matrícula será permitida somente para alunos adimplentes, ou seja, que estejam em dia com 

todas as suas obrigações financeiras para com a Unifacear.

 Para renovação de benefício, convênio com empresas, o acadêmico deverá enviar e-mail para

o contato: secretaria.ead@unifacear.edu.br, informando no assunto do e-mail renovação de

desconto empresa. Anexar o comprovante de vinculo com data atualizada juntamente com o 



nome completo.

Acadêmicos com dispensa de disciplinas, deverão realizar a pré-reserva, e aguardar o prazo de 
até 72h para o recálculo dos valores e baixa dos boletos atualizados na Central do Aluno.

 É obrigação do(a) acadêmico(a) cumprir as disciplinas em dependência se matriculando,

prioritariamente, nessas disciplinas. A coordenação poderá orientá-lo nesse procedimento.

IMPORTANTE: A matrícula somente é confirmada após o pagamento da primeira parcela até o 

vencimento. 

Atenciosamente, 

Secretaria Acadêmica 

http://sisfiesaluno.mec.gov.br/
silvia.silva
Realce



TUTORIAL PARA REALIZAR PRÉ-MATRÍCULA 

1) Acessar a Central do Aluno com o login e senha.

2) Ao final da página, clicar em Pré-Reserva.



3) Após, clicar em Iniciar rematrícula.

4) Na sequência, os dados cadastrais devem ser conferidos. Feito isso, clicar em F10-Gravar.

5) Clicar em Próximo.



6) Em seguida aparecerá a turma sequencial na qual o aluno deverá ser rematriculado. Clicar em

Matricular.

7) Após, clicar em Próximo.

8) Para a geração de parcelas, selecionar o nome do curso com a descrição REMATRÍCULA. Após,
clicar em gerar parcelas.
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9) Clicar em Próximo.

10) A pré-matrícula foi finalizada. Para que a matrícula seja confirmada, o pagamento referente ao

mês de janeiro deverá ser realizado. Caso o aluno possua dispensa de disciplinas, deverá

aguardar o prazo de 72h para emissão de novos boletos.
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