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UTILIZE PREFERENCIALMENTE O NAVEGADOR GOOGLE CHROME E, DESBLOQUEIE OS 

POP UP’S. TENHA INSTALADO O ADOBE ACROBAT OU O FOXIT READER (.PDF) EM SEU 

COMPUTADOR OU CELULAR. 

No site do UNIFAMINAS em www.unifaminas.edu.br, acesse o Portal UNIFAMINAS. 

 

 

 

Clique no Menu Educacional. 

 

Depois no Menu Acadêmico>>Matrícula online. 

 

 

 

 

 

http://www.unifaminas.edu.br/
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À partir de agora, sugerimos que FAÇA A LEITURA E A IMPRESSÃO de TODOS os anexos, pois, uma vez 

finalizado o processo, estes documentos não ficam mais disponíveis. Após a leitura, clique no menu 

“Iniciar”. 

 

Selecione no Contexto Educacional o P. Letivo “2017/1” e depois em “Continuar matrícula”. 
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PARA MATRÍCULA EM DEPENDÊNCIA/ADAPTAÇÃO 

Na tela de matrícula das disciplinas regulares do curso, estarão visíveis para os alunos com até 6(seis) 

disciplinas reprovadas, a relação das disciplinas que estarão disponíveis na lista de oferta das 

dependências/adaptações de 2017/1. 

 

Cenário I 

Alunos com até 4(quatro) reprovações – Aparecerá na relação das disciplinas regulares, a indicação das 

disciplinas reprovadas para opção do aluno selecionar e se matricular também nas dependências 

(seleção optativa). 

 

 

 

Cenário II  

Alunos com até 6(seis) reprovações – Aparecerá na relação das disciplinas regulares, a obrigatoriedade 

da matrícula nas disciplinas reprovadas que excedam o limite permitido de 4(quatro) reprovações. 

Assim, além da seleção default das disciplinas regulares do curso, o aluno fará também 

(obrigatoriamente) a matrícula nas disciplinas que ultrapassem o limite permitido de 4(quatro) 

reprovações, ou seja, matriculará em 1 dependência (se reprovado em 5 disciplinas) ou em 2 

Disciplinas obrigatórias da grade. 

Default já marcado 
Matrícula nas 

disciplinas de 

dependência NÃO 

OBRIGATÓRIO. 

Campo livre para 

marcação do aluno caso 

ele queira escolher 

alguma disciplina no 

semestre.  

Não é obrigatório. 

Tanto que, se quiser, 

prossiga com a 

matrícula normalmente. 
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dependências (se reprovado em 6 disciplinas). Essa seleção é automática e, portanto, não tem como 

editar. 

Na imagem abaixo, o exemplo é para reprovação em 5(cinco) disciplinas. O sistema automaticamente 

rodará a indicação da disciplina de dependência que estará sendo ofertada neste semestre e, 

preferencialmente, para disciplina mais antiga em reprovação. Essa seleção é automática e, portanto, 

não tem como editar. 

O aluno querendo optar por outra disciplina, deverá protocolar à Secretaria, a troca da disciplina. Para 

isso, siga as instruções ao término desse tutorial, em “Anexos”. 

 

 

Matrícula nas 

Disciplinas de 

dependência 

OBRIGATÓRIA. 

Campo assinalado 

obrigatoriamente na 

disciplina de 

dependência ofertada 

no semestre que 

esteja ultrapassando 

a 4(quatro).  
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Cenário III 

Alunos com 7(sete) ou mais reprovações – A MATRÍCULA NÃO ESTARÁ DISPONÍVEL NO PORTAL. O aluno 

nessa condição, deverá primeiro, obrigatoriamente, protocolar à coordenação, sua Análise de Vida 

Acadêmica. Para tanto, deverá acessar o Portal do Aluno >> Educacional >> Acadêmico >> Protocolo 

online >> Solicitação >> Secretaria >> Análise de Vida Acadêmica (acima de 6 dep/adap). Após a análise do 

coordenador, o aluno receberá o retorno através do próprio protocolo online com a indicação da matrícula. 

Para ver o anexo da análise vá em Portal do Aluno >> Educacional >> Acadêmico >> Protocolo online >> 

Acompanhamento >> duplo clique sobre o atendimento criado “Análise de Vida Acadêmica (acima de 6 

dep/adap)” >> Anexos (canto superior direito da tela) >> Arquivo anexo >> abrir o anexo. Concordando 

com a análise, o aluno já poderá voltar ao Portal e realizar a sua matrícula online já em sua nova estrutura 

curricular, conforme indicação da coordenação do curso. 

Para realizar a matrícula, siga os passos acima, contidos nesse tutorial. 
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ANEXOS 

 

1) Como fazer o protocolo para a Análise de Vida Acadêmica. 

Portal do Aluno >> Educacional >> Acadêmico >> Protocolo Online >> Solicitação >> Secretaria >> 

Análise de Vida Acadêmica (acima de 6 dep/adap). 
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2) Como abrir o arquivo no protocolo online com a resposta da análise de 

vida acadêmica: 

 

 

 

 

 

Selecione o 

requerimento 

Clique em “Anexos”, 

“Arquivos anexos”. 

Duplo clique 

sobre o anexo. 
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3) Como protocolar inclusão e alteração de disciplinas de dependência no 

Portal. 

O aluno que por ventura tenha esquecido de selecionar a disciplina de dependência no ato da 

rematrícula online, não consegue voltar à tela para nova inclusão ou para alteração da disciplina. Desta 

forma, o aluno deverá protocolar o pedido via portal do aluno, através do Protocolo Online. 

 

Portal do Aluno >> Educacional >> Acadêmico >> Protocolo online >> Solicitação >> 

Dependência/Adaptação >> Inclusão de dependência (TE, PAE). 

 Este protocolo é para que o aluno solicite à Secretaria a inclusão de disciplinas de dependência 

nas modalidades PAE ou TE (cursadas fora de sala de aula). A Secretaria analisará o pedido e, 

sendo aceito, fará a pré-matrícula do aluno no sistema e, encaminhará o pedido para o Dep. 

Financeiro gerar o novo boleto. Assim que o aluno tiver a resposta do financeiro, deverá entrar 

no Portal >> Financeiro >> Extrato financeiro e pagar a matrícula na nova disciplina de 

dependência. A matrícula só será validada, após a quitação do boleto. 
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Portal do Aluno >> Educacional >> Acadêmico >> Protocolo online >> Solicitação >> 

Dependência/Adaptação >> Inclusão de dependência (Sala de aula regular). 

 Este protocolo é para que o aluno solicite à Secretaria a inclusão de disciplinas de dependência 

na modalidade Sala de Aula Regular. O aluno que tenha disponibilidade em cursar a sua 

dependência dentro de sala de aula (em outra turma ou curso ou turno), desde que, a disciplina 

seja equivalente, que a carga horária seja equivalente e que não tenha choque de horário com 

as disciplinas regulares, pode solicitar à Secretaria a inclusão da disciplina selecionada na 

rematrícula online para que seja disponibilizada em sala de aula regular. Sendo aceito, a 

Secretaria fará a pré-matrícula do aluno no sistema e, encaminhará o pedido para o Dep. 

Financeiro gerar o novo boleto. Assim que o aluno tiver a resposta do financeiro, deverá entrar 

no Portal >> Financeiro >> Extrato financeiro e pagar a matrícula na nova disciplina de 

dependência, caso esta tenha diferença de valores. A matrícula só será validada, após a quitação 

do boleto. 

 

Portal do Aluno >> Educacional >> Acadêmico >> Protocolo online >> Solicitação >> 

Dependência/Adaptação >> Alteração de dependência (Sala de aula regular, PAE, TE). 

 Este protocolo é para os alunos que desejam solicitar a troca de sua dependência selecionada 

no ato da rematrícula online. A Secretaria analisará o pedido e, sendo aceito, fará a pré-

matrícula do aluno no sistema e, encaminhará o pedido para o Dep. Financeiro analisar se será 

necessário gerar um novo boleto. Assim que o aluno tiver a resposta do financeiro, deverá entrar 

no Portal >> Financeiro >> Extrato financeiro e pagar a matrícula na nova disciplina de 

dependência. A matrícula só será validada, após a quitação do boleto. Caso não tenha alterações 

em valores, o aluno será comunicado disso na resposta do protocolo online. 

 

4) Como imprimir a segunda via do contrato. 

  

Portal do Aluno >> Educacional >>Relatórios >> Emitir relatórios>>Relatórios por tipo >> Alunos 

>>Contrato 1º semestre 2017. 
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Em caso de dúvida em qualquer procedimento, entrar em contato na Secretaria Acadêmica do 

UNIFAMINAS no telefone 32 3729 7502 ou pelo e-mail sra@unifaminas.edu.br. 

 

Secretaria de Registro Acadêmico 
UNIFAMINAS 

Jan/2017 


