


Para o aluno realizar a sua rematrícula, basta fazer o 
login no seu portal : https://aluno.ftc.br 

Ao acessar, clicar em “Rematrícula” no menu lateral.



Para prosseguir com a sua rematrícula selecione a 
matricula ativa e clique em continuar. 

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 flexível. Nesse 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



Quando clicar na opção desejada de Carga horaria irá 
aparecer algumas informações importantes como: a 
quantidade de horas a ser cursada e o valor total a ser pago 
no semestre. 

Neste campo não são aplicadas as bolsas, o valor poderá ser 
visualizado após o aceite do contrato.  

Para continuar com a sua rematrícula financeira clica em 
confirmar.



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 -> Matrícula 

Clique na opção próximo passo para prosseguir com a 
sua matricula financeira.

Irá aparecer o seu contrato e nele poderá conferir o valor 
do semestre. 
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. 



Parabéns sua matrícula financeira foi efetivada 
com sucesso! Aguarde que você receberá seu grupo 
de disciplinas para o semestre 2020.2, finalizando 
seu processo de matricula acadêmica 
automaticamente.

Nesta tela você terá a possibilidade de pagar com o cartão 
ou de baixar o boleto para pagamento. Para pagamento 
com cheque , informaremos o novo procedimento de acordo 
com o protocolo de segurança e maior conveniência para o 
aluno. 

Importante lembrar que para os alunos que possuem 
bolsa 100% não aparecerá a opção de pagar com o cartão. 




