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Central do aluno é o serviço de atendimento da Secretaria Acadêmica. Você 
pode entrar em contato com a Central do Aluno por diversas formas: 

- Envio de e-mail para o endereço - Envio de e-mail para o endereço centraldoaluno@uniredentor.edu.br – Nesse 
canal, a abertura de protocolo é imediata, e você receberá todas as informações 
no seu próprio e-mail (fique atento à caixa de spam; por vezes, o e-mail pode 
cair nessa caixa!). Esse canal é importante, pois você pode anexar prints, 
documentos digitalizados e tudo que for necessário para explicar a sua 
demanda. É importante que a mensagem contenha o máximo de informações 
possíveis, a fim de que a resolução seja mais rápida. 

- Envio de mensagem pelo Whatsapp  - Envio de mensagem pelo Whatsapp  +55 22 3199-0126 – Disponível em horário 
comercial, esse atendimento é realizado em tempo real e gera a abertura de um 
protocolo, que após tratado, será respondido via e-mail. 

- Ligação telefônica pelo número +55 22 3199-0126  – Disponível em horário 
comercial, esse atendimento é realizado em tempo real e gera a abertura de um 
protocolo, que após tratado, será respondido via e-mail. 

- Mensagem de voz pelo número - Mensagem de voz pelo número +55 22 3199-0126 - Disponível em horários não 
comerciais, a abertura de protocolo por mensagem de voz é possível a partir de 
uma gravação completa de uma mensagem de até 1 minuto, com identificação e 
descrição da demanda de forma sucinta. 

- Atendimento presencial – Disponível de segunda-feira a quinta-feira, das 8h às 
21h; às sextas-feiras, das 8h às 20h;  aos sábados, das 8h às 12h, mediante 
agendamento no site:

https://minhaagendavirtual.com.br/agendamentos/incluir/uniredentor. https://minhaagendavirtual.com.br/agendamentos/incluir/uniredentor. 

O que é a 
Central do aluno? 

Clique para agendar!

https://minhaagendavirtual.com.br/agendamentos/incluir/uniredentor.
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A rematrícula é realizada de forma ONLINE pelo Portal do Aluno. Você acessa o 
portal do aluno por meio do site

https://portalaluno.afya.com.br/web/app/edu/portaleducacional/login/

utilizando CPF como usuário e data de nascimento (DD/MM/AAAA) como senha.  

- Para esse semestre, inserimos a grade de cada curso no site oficial da - Para esse semestre, inserimos a grade de cada curso no site oficial da 
UniRedentor. Isso significa que você pode visualizar antecipadamente quais 
disciplinas estão sendo ofertadas, horários, professores e, o melhor, no momento 
da rematrícula, você pode escolher as disciplinas no Portal do aluno de acordo 
com o código de cada uma. Basta seguir os códigos indicados na grade do curso 
disponível no site. 

- Ao realizar a rematrícula, o boleto de matrícula (1ª mensalidade do semestre) é - Ao realizar a rematrícula, o boleto de matrícula (1ª mensalidade do semestre) é 
gerado automaticamente e fica disponível no Portal do Aluno. O vencimento é 
D+4, então fique atento! Ao realizar a rematrícula, caso o boleto não seja pago 
na data de vencimento, o mesmo será CANCELADO e seu status de 
PRÉ-MATRICULADO voltará a ser MATRÍCULA NÃO CONFIRMADA, o que fará 
com que você precise realizar todo o processo novamente.  

- O vencimento do boleto de mensalidade é todo dia 5 do mês e fica disponível - O vencimento do boleto de mensalidade é todo dia 5 do mês e fica disponível 
no portal do aluno com 10 dias de antecedência. Além disso, agora você também 
recebe esse boleto por e-mail, 5 dias antes do vencimento. Para solicitar a 2ª via 
do boleto, basta enviar uma mensagem para o Whatsapp da Central do Aluno e 
realizar o autoatendimento. Você receberá o código da barras ou o PDF do 
documento em tempo real. 

- Para solicitar o boleto de semestralidade, o aluno deve realizar a rematrícula - Para solicitar o boleto de semestralidade, o aluno deve realizar a rematrícula 
pelo Portal do Aluno e, posteriormente, na aba Requerimentos, acessar 
Antecipação de semestre. O boleto será gerado automaticamente com desconto 

O que é  
importante saber? 

https://portalaluno.afya.com.br/web/app/edu/portaleducacional/login/
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de 3% sobre as 6 mensalidades, com vencimento D+4. É importante que o 
pagamento seja feito integralmente e no prazo, pois a virada de status para 
MATRICULADO depende desse pagamento. Atenção: se a parcela 1 já tiver sido 
paga, somente as demais serão consideradas no acordo. 

- Manter dados cadastrais atualizados é o que possibilita a comunicação mais - Manter dados cadastrais atualizados é o que possibilita a comunicação mais 
efetiva da instituição com você! Informações como e-mail e telefone devem 
estar sempre atualizados, e você pode solicitar essa atualização por meio da 
Central do Aluno. 

- A assinatura do contrato de prestação de serviços AGORA É DIGITAL. Pelo  - A assinatura do contrato de prestação de serviços AGORA É DIGITAL. Pelo  
TOTVS Assinatura Digital, você recebe o contrato diretamente em seu e-mail e 
realiza o procedimento. É simples, rápido e importante, pois, a partir da 
rematrícula 2022.2, a virada de status para MATRICULADO depende dessa 
assinatura. 

- A assinatura do contrato precisa da sua atenção, pois nele encontram-se 
informações norteadoras sobre a sua vida acadêmica. 

- Após o processo de rematrícula ser finalizado e ocorrer a baixa do pagamento - Após o processo de rematrícula ser finalizado e ocorrer a baixa do pagamento 
da parcela de matrícula ou semestralidade, você se torna MATRICULADO. Após 
essa virada de STATUS, qualquer alteração na grade de estudos precisa ser 
solicitada diretamente na Central do Aluno, por meio dos canais mencionados 
no início deste documento. As alterações podem gerar diferenças financeiras, o 
que será compensado automaticamente nas mensalidades posteriores.  

Se ao abrir o Portal do Aluno a sua rematrícula estiver indisponível ou apresentar Se ao abrir o Portal do Aluno a sua rematrícula estiver indisponível ou apresentar 
alguma mensagem de pendência, entre em contato com a Central do Aluno! 

Essas e outras informações estão disponíveis no Edital de Rematrícula, 
publicado em nosso site oficial.

Abaixo, preparamos um passo a passo para ajudar na execução do processo.

Siga os prints e nos vemos em 2022.2!
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Acesse o Portal do Aluno:
https://portalaluno.afya.com.br/web/app/edu/portaleducacional/login/

Tela inicial do Portal – Selecione o curso e período letivo:

1º passo:
Clique em Rematrícula Online:
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2º passo:
Leia atentamente as instruções para iniciar sua rematrícula.

3º passo:
Confira novamente o curso e o período letivo:
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4º passo:
Etapa de Dados do Aluno.

Você deverá conferir todos os dados que estão em seu cadastro 
e poderá realizar alteração, se for necessário.

5º passo:
Agora você irá selecionar as disciplinas que deseja cursar.
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5º passo:
Tenha muita atenção na escolha das disciplinas/turmas.

5º passo:
Tenha muita atenção na escolha das disciplinas/turmas.
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6º passo:
Após escolher todas as disciplinas/ turmas, você pode clicar 
em “SIMULAÇÃO” para conferir os valores das parcelas 

com base na grade que foi montada.
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7º passo:
Ao avançar a etapa das disciplinas, será disponibilizado o TERMO CIÊNCIA. 

Leia e salve para eventuais consultas. Após isso, clique em 
“Li e aceito os termos do contrato” e em “Finalizar matrícula”.
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8º passo:
FINALIZAÇÃO. Parabéns! A primeira etapa da sua rematrícula 

foi finalizada. Agora você vai precisar:

Assinar digitalmente o Contrato de Prestação de Serviços que 
será enviado para o seu e-mail e efetuar o pagamento da PARCELA 1.
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Para acessar o PORTAL DO ALUNO
clique em nossa logo acima!

https://portalaluno.afya.com.br/web/app/edu/portaleducacional/login/

