PARABÉNS! Você concluiu uma etapa do seu curso.
Para dar continuidade aos seus estudos, será necessário
realizar a rematrícula. Com este material, você saberá o
que é a rematrícula e como realizá-la com sucesso.

INTRODUÇÃO

A primeira etapa é o pagamento do seu boleto de rematrícula, ou seja, é a
1ª mensalidade do seu semestre que estará disponível no Portal do Aluno.
A rematrícula nada mais é que a renovação da sua matrícula. Seu contrato com a
instituição será atualizado e um novo grupo de disciplinas será disponibilizado para
cursar.
Você tem a comodidade de realizar a rematrícula totalmente online pelo
Portal do Aluno > Menu > Rematrícula > Rematrícula Online.
Se você é aluno do regime modular, o sistema fará a melhor sugestão de grade
curricular do próximo semestre, mas ela é flexível. Então, se necessário, faça as
alterações respeitando as regras.
Após a confirmação da sua grade, as turmas e horários estarão disponíveis no
Portal do aluno > Menu > Vida Acadêmica > Horários > Confirmados.
Depois da aprovação, é só curtir as férias!

FIQUE LIGADO!
A rematrícula acontecerá entre os dias 30/01 a 05/02
Se você enfrentar dificuldades ou se aquela dúvida
aparecer, acesse unibh.br/atendimento ou o
Portal do Aluno > Menu > Rematrícula.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E
ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS
Agora que você já sabe como e quando a rematrícula será, precisamos falar sobre
Organização Curricular e Orientações Financeiras.
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Cada bloco
de disciplinas
chamamos de
módulo.

Os módulos são
organizados
em ciclos. Os
ciclos têm um
eixo formativo
e recebem um
número, neste
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Em nosso currículo, o conjunto
de disciplinas é organizado
em blocos, que chamamos
de módulos (Ex.: 1A, 1B, 2A,
2B, 3A, etc.). Os módulos não
podem ser desfeitos (quebra
de módulo). Sempre que optar
por cursar um módulo, todas
as disciplinas deverão ser
cursadas. O único momento
em que você cursa disciplina
isoladamente é quando for
reprovado, sendo necessário
cursá-la novamente.
Só será permitido cursar o
mínimo de 3 disciplinas no
semestre. A exceção são os
alunos que, para concluir o
curso, necessitem cursar menos
de 3 disciplinas.
Você deve percorrer todos os
Módulos de um Ciclo para ser
promovido. E ele deve concluir
todos os Ciclos para integralizar
seu curso.

É importante que você conheça as regras de regularidade acadêmica que foram
modificadas para garantir autonomia na condução da sua formação e maior flexibilidade
na montagem dos seus horários.
Se ficou pendente em alguma disciplina, indicaremos o melhor modelo de grade, do ponto
de vista acadêmico, para sua formação, ou seja, a regularização delas. Entretanto, você tem
liberdade para escolher continuar com a sua turma.

Organização Financeira
A rematrícula só será liberada quando não existirem pendências financeiras. Caso você
tenha débitos em aberto com a instituição, será necessário regularizá-los. Acesse o Portal
do Aluno e veja como está sua situação financeira.

FIQUE ATENTO!
O boleto de rematrícula vencerá no dia 08/01/2019.

Valor das mensalidades:
O pagamento deve ser realizado online, por meio do Portal do Aluno > Financeiro >
Pagamento Online, ou via boleto bancário impresso pelo Portal do Aluno.
As parcelas 1 e 2 terão o valor fixo da mensalidade. A partir da parcela 3, o cálculo será
feito de acordo com o número de disciplinas contratadas. Assim, a mensalidade poderá
sofrer alterações.
Caso sua alteração aconteça após a geração do boleto, o valor será corrigido nas
parcelas seguintes.

Disciplinas a mais:
Antes de contratar outras disciplinas, além das que foram vinculadas
à sua grade, é importante saber que o valor da mensalidade sofrerá alteração.
Então, se você possui financiamentos como FIES ou Pravaler, os valores excedentes
não serão cobertos e deverão ser pagos a parte.

Benefícios e Financiamentos

Estarão aptos a realizarem sua Rematrícula para 2019/1 os alunos que aditaram o valor
correspondente à grade cursada no segundo semestre de 2018, até a data de 30/11/2018
e quitado o percentual restante nos respectivos boletos mensais, não coberto pelo Fies.

ATENÇÃO!
O aluno que perder o prazo de aditamento (Calendário previsto pelo MEC)
deverá acessar o site sisfiesportal.mec.gov.br e verificar o procedimento disponível.
Lembrando que, o não aditamento está sujeito à perda do financiamento.
Em caso de dúvidas, entre em contato: unibh.br/atendimento.
É importante lembrar que a sua Rematrícula deve ser feita em disciplinas com o valor
equivalente no FIES. Caso decida cursar mais disciplinas, além das já contratadas no
aditamento e acima da trava de 20% dos valores adicionais (não cobertos pelo FIES),
serão de sua responsabilidade.

O aluno que possui este financiamento tem a liberação da rematrícula condicionada
ao pagamento das parcelas do PRAVALER em dia.

ATENÇÃO!
Renove seu contrato junto ao PRAVALER por meio do portal IDEALINVEST
(www.idealinvest.com.br). Se tiver alguma pendência, regularize sua situação
e evite problemas em sua Rematrícula.
Vale lembrar que a Rematrícula deverá ser feita em disciplinas com valor equivalente ao
contratado no PRAVALER. Caso você decida contratar mais disciplinas, será responsável
pelos valores adicionais referentes à diferença das contratações.

O aluno que possui 100% desse benefício estará liberado para a Rematrícula. Em caso de
bolsa de 50%, deverá acessar o SOL > Menu > Financeiro > Extrato Financeiro e realizar
o pagamento do boleto até a data do vencimento.

ATENÇÃO!
A atualização da bolsa PROUNI é imprescindível para a manutenção de seu benefício.
Por isso, é necessário que você compareça ao CAA do seu campus para a assinatura
do Termo de Atualização de Bolsa, no período divulgado pelo MEC e pela instituição.

SITUAÇÕES QUE PODEM IMPEDIR
SUA REMATRÍCULA
Se você tem algum débito financeiro ou “parcelas de acordos” de semestres anteriores
vencidas, regularize essa situação para que possa realizar a Rematrícula. Você pode quitar
seu débito a qualquer momento no Portal do Aluno > Menu > Financeiro > Pagamento
Online, em até 3 cartões de crédito. Fácil e seguro!
Negocie sua dívida o mais rápido possível. Dessa forma, você não perde aula e fica em dia
com as atividades acadêmicas.
Após essa data, você ainda pode realizar o pagamento online, no Portal do Aluno, ou
emitindo um novo boleto no Portal Aluno > Menu > Financeiro > Extrato Financeiro.
Lembre-se que, nesse caso, incidirá juros e multa, perdendo o desconto de pontualidade.
Não aditamento do FIES em semestres anteriores: alunos que não regularizarem o
FIES devem quitar as parcelas do semestre junto à instituição. Após isso, estarão aptos à
contratação de disciplinas no 1º semestre de 2019.
Para o FIES parcial, é necessário, também, o pagamento do valor da mensalidade referente
à parcela do aluno.

EM CASOS DE DÚVIDAS, ACESSE:
UNIBH.BR/ATENDIMENTO

CALENDÁRIO REMATRÍCULA 2019.1
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