
 
 

 

 

 

UNESC 
Faculdades Integradas de Cacoal 

Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena 
Faculdade de Educação e Cultura de Porto Velho 

Mantidas pela Associação Educacional de Rondônia 
E-Mail: unesc@unescnet.br  -  Internet: www.unescnet.br 
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  O Diretor da UNESC, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, fixa o período de 26/06/2017 a 19/07/2017 para a 

Renovação de Matrícula para o 2º semestre de 2017, que deverá ser 

feita via Central do Aluno.  

  A falta de renovação de matrícula implicará em abandono 

de curso e desvinculação do aluno da IES. 

  Fica fixado o período acima também para os casos de 

matrículas em dependência, adaptação de estudos, adiantamento de 

estudos e reabertura de matrícula.   

Cacoal/Vilhena/Porto Velho, 30 de maio de 2017. 

 

 
 

 

Prof. Ismael Cury 
Diretor 

 

 

CONSULTE ABAIXO AS ORIENTAÇÕES PARA A RENOVAÇÃO 
 

 

 

 

 

 



 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – 2º SEMESTRE/2017 

(DE 26/06/2017 A 19/07/2017)  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS   

� RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA OBRIGATÓRIA 
A renovação de matrícula semestral é obrigatória para todos os alunos, inclusive para os beneficiados pelo FIES, 
PROUNI ou BOLSA. O aluno deverá fazer a renovação via internet, por meio da Central do Aluno, conforme 
orientações abaixo, no período fixado no calendário escolar. No ato da renovação deverá ser impresso o 
comprovante de renovação. Os boletos do semestre poderão ser impressos posteriormente, mês a mês. 

� FALTA DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA 
A falta de renovação da matrícula no prazo estabelecido implicará em abandono de curso e desvinculação do aluno da 
Faculdade, passando a ser considerado desistente.  

� PAGAMENTO DE DÉBITO NO ÚLTIMO DIA DE RENOVAÇÃO 
Se o pagamento de algum débito for feito no último dia da renovação da matrícula, o aluno não conseguirá efetivar a 
renovação nesse dia, haja vista que o Sistema de Gerenciamento Acadêmico (SGA) está integrado ao Sistema 
Bancário. Assim, o pagamento somente será registrado automaticamente no SGA no primeiro dia útil posterior (não é 
possível fazer este procedimento manualmente). Nesse caso, o aluno terá que protocolar requerimento na Secretaria 
Acadêmica solicitando a “RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA FORA DE PRAZO”.  

      

RENOVAÇÃO PELA INTERNET   

PASSO 1 
Acesse a Central do Aluno (site da UNESC: www.unescnet.br), informe o RA e a senha e clique em conectar. 
  

PASSO 2 
Clique em ALUNO (canto superior esquerdo) e depois em RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA (menu lateral esquerdo). 
Em seguida clique em INICIAR MATRÍCULA (centro da tela).  
    

PASSO 3 
Seus dados cadastrais serão exibidos. Se for necessário atualize-os (endereço, telefone, e-mail, etc.).  Depois disso 
ou se não for necessário atualizá-los clique em GRAVAR (canto superior direito). Em seguida clique em PRÓXIMO 
PASSO (em botão que aparecerá ao lado de GRAVAR). 
  

PASSO 4 
Leia o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e, em seguida, marque a caixa "ESTOU DE ACORDO" e clique 
no botão "PRÓXIMO PASSO" (canto superior direito) para continuar o processo. Se você não aceitar os termos do 
Contrato sua renovação não será efetivada. Se você aceitar prosseguirá a renovação e aparecerá tela com curso e 
turma em que está renovando a matrícula. Clique em MATRICULAR e, na tela que aparecerá em seguida, em 
PRÓXIMO PASSO (canto superior direito). 
  

PASSO 5  
Poderão ocorrer duas situações: 
Aluno com pendência: se houver alguma pendência (financeira/documentos na secretaria/livros na 
biblioteca/notas/etc.) aparecerá um aviso na tela. Feche o site e regularize a pendência. Depois disso, volte a fazer 
todos os procedimentos desde o início para a renovação. 
Aluno regular: se não houver nenhuma pendência abrirá a próxima tela. 
   

PASSO 6 
Selecione o “Plano de Pagamento” (parte inferior da tela) e clique em GRAVAR. Em seguida clique em PRÓXIMO 
PASSO (em botão que aparecerá ao lado de GRAVAR). Sua renovação será finalizada e você terá a opção de imprimir 
o comprovante. Os boletos estarão disponíveis no menu lateral BOLETOS (CASO NÃO OS VISUALIZE FAÇA 
CONTATO COM O SETOR FINANCEIRO).  

           

RENOVAÇÃO NA SECRETARIA ACADÊMICA  

Não serão feitas renovações na secretaria acadêmica, que somente atenderá os alunos para a 
regularização de alguma pendência.  

    

 OBSERVAÇÕES  

1)Não é necessário enviar à UNESC o comprovante de renovação da matrícula. 
2)Ao renovar a matrícula o aluno estará aderindo voluntariamente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
3)Não é de responsabilidade da UNESC os problemas técnicos de qualquer natureza, inclusive a falta de energia 
elétrica, que impliquem na impossibilidade de renovação de matrícula via internet dentro do prazo fixado. 
4)O Pagamento antecipado do semestre à vista terá desconto de 10% sobre o valor da parcela do dia 08. 
5)Antes de imprimir qualquer boleto certifique-se se o microcomputador que usará não está infectado por 
algum vírus, especialmente malware, que ataca boletos bancários visualizados em navegadores web, 
alterando os números de suas linhas digitáveis para desviar o valor do boleto pago para outra conta. 
6)A SECRETARIA NÃO ABRIRÁ NO  RECESSO NO PERÍODO NOTURNO.  

CACOAL/VILHENA/PORTO VELHO, 30 DE MAIO DE 2017. 

 


