


Prezados alunos,

Leiam atentamente as informações referentes ao 
processo de Rematrícula 2020.2

06/07 a 
25/07/2020

Rematrícula online

10/08/2020 Início das aulas: veteranos

24/08/2020 Início das aulas: calouros



ATENÇÃO!

SITUAÇÕES QUE PODEM 
DIFICULTAR A SUA 
REMATRÍCULA

ACADÊMICAS:

Alunos com pendência de entrega do Histórico escolar e/ou Certificado de 
conclusão do ensino médio deverão acessar a  Central de Atendimento-CAA 
Virtual para regularizar sua situação.

FINANCEIRAS:

Alunos com débitos deverão realizar a solicitação de negociação através do 
CAA Virtual e realizar o pagamento do acordo para regularizar o débito. A 
mensalidade referente a JULHO/20 só será disponibilizada após a quitação da 
dívida.

Alunos que não derem o aceite no contrato, mesmo realizando o pagamento, 
não terão sua matrícula confirmada. Não esqueça de realizar esta etapa! 



CHEGOU A HORA
DE FAZER A SUA 
REMATRÍCULA
REMATRÍCULA ONLINE DE 06/07 A 25/07

REMATRÍCULA FINANCEIRA ONLINE
COMO?

Acesse o portal com seu usuário e senha e selecione a OPÇÃO
REMATRICULA – No menu lateral. https://aluno.ftc.br. Para prosseguir com a 
sua rematrícula selecione a matrícula ativa e clique em CONTINUAR.

Em “Seleção de opção de matricula” irá aparecer à nova forma de realizar a 
sua rematrícula financeira. Você poderá selecionar a carga horária que 
cursará em 2020.2 clicando na opção desejada. 

Para continuar com a sua rematrícula financeira clica em CONTINUAR. Ao 
entrar nesta tela você clicará em SISTEMA ACADÊMICO, e será direcionado 
para outra pagina que permitirá o aceite do contrato assim como o 
pagamento da sua rematrícula financeira.

Selecione a opção: SECRETARIA VIRTUAL-> MATRICULA. Clique na opção 
PRÓXIMO PASSO para prosseguir com a sua matricula financeira. É 
necessário clicar em ACEITO para prosseguir com a matrícula financeira e 
gerar o boleto para pagamento.

Com o contrato aceito, clica em PRÓXIMO PASSO para que você seja 
redirecionado para a tela do boleto da 1ª mensalidade. Nesta tela você terá a 
possibilidade de pagar com o cartão ou de baixar o boleto para pagamento.



PARABÉNS! Após a confirmação do pagamento a sua matrícula 
financeira será efetivada. Aguarde que informaremos seu pacote de 
disciplinas.

LEMBRE-SE: sem o aceite no contrato e a realização do pagamento da 
primeira mensalidade (Julho/20) a sua matrícula acadêmica não será 
validada.

Para este semestre, as alternativas de apoio econômico aos alunos ou 
responsáveis financeiros afetados pela crise continuam. Para isso, o 
Grupo Educacional irá disponibilizar a rematrícula flexívelNesse modelo 
opcional o aluno detém total controle sobre o seu ritmo de aprendizagem 
podendo incluir ou excluir em até 25%* da carga horária da sua grade 
curricular.
Essa flexibilidade também se aplicará, proporcionalmente, ao valor da 
mensalidade semestral. Bem como, permitirá ao aluno acelerar sua 
graduação, dentro do limite legal de tempo de integralização do curso, 
ou estendê-lo, caso opte por desacelerar o ritmo no próximo semestre.

*Exceto Medicina

Legendas para as opções de matrículas:
Para saber como escolher a carga horária que irá cursar leve em conta os 
conceitos abaixo.

Carga Horária de Desaceleração Extra

Quantidade de horas limite abaixo a sua Carga Horária normal 

Carga Horária de Desaceleração

Quantidade de horas abaixo da sua Carga Horária normal

Carga Horária Normal

Corresponde à grade fechada do semestre do seu curso normal

Carga Horária de Aceleração

Quantidade de horas acima da sua Carga Horária normal

Carga horaria de Aceleração Extra

Quantidade de horas limite acima a sua Carga Horária normal



ATENÇÃO ALUNO FIES
O seu aditamento será realizado no período regular de rematrícula, dentro dos 

limites estabelecidos pelo FIES. Caso tenha o FIES 100% e o valor selecionado para o 
seu semestre exceder ao valor contratado junto ao FIES, a diferença precisará ser 
paga à parte.

Após a confirmação da rematrícula, os estudantes que possuem o Fundo de 
Financiamento Estudantil (FIES), deverão acessar os sites abaixo para validação do 
aditamento, após a validação o aluno deverá solicitar a DRM via o sistema de 
atendimento ao aluno TOP Desk. 

1- sisfiesaluno.mec.gov.br (Para alunos com contratos até 2017.2);
2- sifesweb.caixa.gov.br  (Para alunos com contratos a partir de 2018.1) 

Fique de olho no calendário de Aditamento FIES. Não perca o seu financiamento!

Caso o valor da semestralidade com desconto esteja incorreto, você deverá REJEITAR 
O ADITAMENTO e informar a CPSA para ajustar o valor através do sistema de 
atendimento ao aluno TOP Desk no ícone correção do valor do aditamento. 



FIQUE LIGADO!

A PARTIR DO DIA 27/07
SUA MATRÍCULA ESTARÁ
FORA DO PRAZO 
Para rematrícula após início das aulas, o estudante assumirá as faltas do 
período compreendido entre o início das aulas e a data da efetivação da 
matrícula, conforme previsto na Resolução CONSUNI 005/2001.

Lembre- se que, nessa situação, você estará fora do prazo e pode não 
encontrar mais vaga nas disciplinas e terá acumulado as parcelas de Julho 
2020.



CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO ALUNO VIRTUAL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Feira de Santana | Segunda a (9h às 20h) e sábado (9h às 13h)

Itabuna | Segunda a sexta (9h às 20h) e sábado (9h às 13h)

Jequié | Segunda a sexta (9h às 20h) e sábado (9h às 13h)

Juazeiro | Segunda a sexta (9h às 20h) e sábado (9h às 13h)

Petrolina | Segunda a sexta (9h às 20h) e sábado (9h às 13h)

Salvador (Comércio) | Segunda a sexta (9h às 20h) e sábado (9h às 13h)

Salvador (Paralela) | Segunda a sexta (9h às 20h) e sábado (9h às 13h)

Vitória da Conquista | Segunda a sexta (9h às 20h) e sábado (9h às 13h)


