


Até quando temos que fazer a rematrícula para receber o desconto semestral? 

Para que o aluno usufrua do desconto da semestralidade, o mesmo deverá realizar a rematrícula no mês 

de julho; para solicitação da semestralidade, deverá realizar a rematrícula primeiro. 

Sobre as disciplinas pendentes de períodos anteriores, será necessário solicitar a oferta? 

Caso sim, como será o procedimento de solicitação? 

Não. Todas as ofertas já estão cadastradas no sistema, divididas em seus respectivos períodos. Para 

as disciplinas não ofertadas regularmente neste semestre, teremos uma nova edição do edital de 

dependências pagas.

Alunos com 100% de desconto precisam fazer rematrícula pelo portal do aluno? 

Sim, rematrícula é um procedimento acadêmico que todos os alunos precisam realizar. Basta acessar o 

portal do aluno, alterar o período letivo para 2021/2 e ir na opção matricula on-line. O processo possui 4 

etapas, incluindo a inscrição em disciplinas e o aceite do contrato de prestação de serviço. O processo 

é bem simples e intuitivo.

O valor que consta na simulação será cobrado o semestre inteiro? Terá algum acréscimo? 

Sim, não haverá acréscimo, caso não haja mudanças nas disciplinas contratadas.

Os alunos que não cursaram as disciplinas no primeiro semestre, por não terem sido 

ofertadas, essas disciplinas serão cobradas? 

Sim, serão cobradas. 

Até quando os alunos podem fazer a rematrícula para receber o desconto de pontualidade? 

Para o aluno que realizar a rematrícula até o dia 02 de julho, o vencimento será no dia 05 de julho; para 

os alunos que realizarem a rematrícula posterior à data do dia 05 de julho, o vencimento do boleto com 

desconto de pontualidade será gerado para 2 dias após a realização da rematrícula. Das parcelas dos 

demais meses, o vencimento será sempre o dia 05 de cada mês. 



Como é feito o cálculo do valor das disciplinas, para saber o valor da mensalidade? 

O valor da mensalidade do curso, sem descontos, é dividido pelo quantitativo de créditos do período 

conforme imagem abaixo: 

As disciplinas pagas e cursadas no período anterior, que forem reprovadas, serão cobradas 

novamente? 

Sim.

O meu curso sendo presencial, posso acrescentar na minha grade disciplinas da modalidade 

EAD? 

Sim.

No portal está aparecendo disciplinas optativas de outros cursos, posso cursar? Vai 

contar como optativa? 

Só irá contar como optativa caso seja uma disciplina de sua grade.

Agora, sobre o sistema de créditos, dentro do qual o valor cobrado é sobre a quantidade 

de disciplinas compostas na grade, caso o aluno faça menos matérias no semestre, por já 

ter cursado, terá o desconto referente às mesmas? 

Não se trata de um desconto e, sim, de uma cobrança referente aos créditos das disciplinas as quais o 

discente contratou.

 Com a não realização da rematrícula até a data limite, eu perco a minha vaga? 

Sim, o aluno que não realizar a rematrícula, durante o período de rematrícula, terá seu status alterado 

para desistente.



Quando o mínimo de créditos for superior à quantidade que tenho de créditos a cursar no 

período, como devo fazer? 

Deve comparecer à secretaria para realizar sua rematrícula ou encaminhar um e-mail para a secretaria 

acadêmica, informando as disciplinas em que deseja se matricular. E-mail: debora.quintas@uniredentor.

edu.br com Título REMATRICULA 2021/2, o discente poderá agendar um horário com a secretaria para 

realizar o procedimento via sala virtual.

 As disciplinas optativas serão pagas? 

Sim.

Como serão os atendimentos de rematrícula que não forem efetuados por meio do site? 

Presencial ou por e-mail, o discente poderá agendar um horário com a secretaria para realizar o 

procedimento via sala virtual.

Para qual e-mail posso encaminhar os erros do portal na realização da rematrícula? 

E-mail: debora.quintas@uniredentor.edu.br com Título ERRO REMATRICULA 2021/2

Como será feita a rematrícula de Estágio? Essa disciplina será paga? 

O processo de rematrícula é igual para todas as disciplinas. Estágio e TCC são disciplinas dos 2 últimos 

períodos, só serão admitidas para os alunos que se encontram nesses períodos e são disciplinas pagas.

Disciplinas de primeiro período aparecem para os alunos na rematrícula? 

Apenas se estiverem sendo ofertadas.

Quem vai colar grau precisa fazer rematrícula? 

Caso o aluno conclua o curso no semestre 2021/1, não deve ser realizada a rematrícula.

Ao gerar semestralidade no portal e finalizar a rematrícula, o valor do boleto disponível 

no financeiro estará atualizado com os dois procedimentos? 

Não, pois é necessário, primeiro, a realização da rematrícula. Apenas após este procedimento, deverá 

solicitar a antecipação da semestralidade no portal 

Como será a cobrança dos créditos das optativas de Medicina? 



Como será a cobrança dos créditos das optativas de Medicina? 

Da mesma forma que são cobradas as demais disciplinas. 

Como fica o desconto do aluno de transferência com a rematrícula? 

O aluno deverá realizar a rematrícula para que a equipe de bolsa insira o desconto. 

Como será a montagem da grade com sistema de créditos dos alunos de reingressos? 

Visto que a montagem da grade tramita entre vários períodos, todos os períodos ficarão disponíveis para 

que o aluno consiga montar sua grade.

Como fica o desconto de reingresso com a rematrícula? 

O aluno deverá realizar a rematrícula para que a equipe de bolsa insira o desconto. 

Como será feita a rematrícula dos alunos de Campos? 

Da mesma forma que os demais alunos, via portal do aluno.

O desconto dado aos alunos de Campos, transferidos para Itaperuna, serão mantidos? 

Sim.

Como será feita a rematrícula dos alunos de Paraíba do Sul? 

Da mesma forma que os demais alunos, via portal do aluno.

O desconto dado aos alunos de Paraíba do Sul, transferidos para Itaperuna, serão 

mantidos? 

Sim.

Quem possui a bolsa da prefeitura de Paraíba de Sul de 100%, como será a rematrícula? 

Da mesma forma que os demais alunos, via portal do aluno.

Como será a rematrícula para o colaborador da Afya que possui benefício educacional? 

O colaborador já pode realizar a rematrícula. Entre os dias 12 e 23 de julho, faremos adesão e renovação 

dos descontos para colaboradores Afya e familiares; após este prazo, para aqueles que irão usufruir 

dessa bolsa, terão o vencimento da primeira parcela no dia 25 de julho.

Quando estará disponível a rematrícula para os colaboradores? 

O prazo é comum a todos, entre os dias 15/06/21 a 15/07/21, com garantia de vagas nas disciplinas para o 

curso de Medicina; para os demais cursos, entre os dias 15/06/21 a 27/08/21.



Qual é o prazo para a realização da rematrícula dos alunos do Prouni? 

O prazo é comum a todos os alunos, entre os dias 15/06/21 a 15/07/21, com garantia de vagas nas disciplinas 

para o curso de Medicina; para os demais cursos, entre os dias 15/06/21 a 27/08/21.

Para quem possui 100% da bolsa do Prouni, como irá funcionar a rematrícula? 

Deverá realizar a rematrícula igual aos demais alunos, para que possa se inscrever nas disciplinas. A bolsa 

será incluída automaticamente pelo sistema.

Onde se está fazendo a rematrícula do Prouni? 

No portal do aluno, conforme os demais alunos.

Os alunos do Prouni precisam pagar o boleto gerado? 

Alunos, 100% Prouni, não; os demais irão pagar apenas a parte que for da competência do aluno.

Aluno Prouni pode fazer mais que a quantidade mínima de créditos? Será cobrado algum 

valor adicional?

 Sim, não será cobrado.

Para quem é bolsista 100% Prouni, existe alguma diferença na rematrícula normal? 

Não há nenhuma diferença

Para quem possui 50% da bolsa do Prouni, como irá funcionar a rematrícula? 

Assim como os outros alunos, dentro do portal do aluno.

Como será a rematrícula dos alunos que possuem bolsa do Fies e do Prouni? 

O aluno poderá realizar presencialmente na secretaria ou por meio dos seguintes e-mails: alessandra.

mariano@uniredentor.edu.br ou corinta.miranda@uniredentor.edu.br, com o título REMATRICULA FIES 

2021/2; o discente poderá agendar um horário com a secretaria para realizar o procedimento via sala 

virtual. 

Como será a Rematrícula dos alunos do FIES? 

O aluno poderá realizar presencialmente na secretaria ou por meio dos seguintes e-mails: alessandra.

mariano@uniredentor.edu.br ou corinta.miranda@uniredentor.edu.br, com o título REMATRICULA FIES 

2021/2; o discente poderá agendar um horário com a secretaria para realizar o procedimento via sala 

virtual.



Os alunos do FIES poderão pegar disciplinas optativas? 

Sim, desde que componham sua grade.

Como será a Rematrícula dos alunos do Quero Bolsa? 

No portal do aluno, igual aos demais alunos.

Alunos do Quero bolsa precisam fazer rematrícula? 

Precisam, sim.

Como será a rematrícula dos alunos bolsistas do Educa Mais Brasil? 

Como os demais alunos, porém o bolsista deverá enviar pelo portal do aluno o comprovante da taxa de 

renovação paga ao parceiro Educa + Brasil.

Quem possui bolsa Pravaler, como irá ser feita a rematrícula? 

Como os demais alunos

O Pravaler terá desconto? 

O valor financiado será de acordo com a grade curricular montada pelo aluno.

Ainda tem como solicitar Pravaler para este semestre? 

Para 2021/2, sim, o aluno pode solicitar a qualquer momento. 

Como será o aditamento do Pravaler? 

Para a renovação, o aluno deverá realizar a rematrícula, montar a grade para que, assim, possamos 

aprová-lo, de acordo com o valor do seu semestre. 



Para acessar o PORTAL DO ALUNO
clique em nossa logo acima!

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

