MATRÍCULAS DE VETERANOS 2022.1 e 2022.1.1
OLÁ, ALUN@ UNIATENEU,

A fim de dar maior agilidade à sua rematrícula para o próximo semestre, apresentamos as informações
necessárias. Fique atento e se tiver dúvidas, entre em contato com nosso atendimento.

1. PROCESSO DE REMATRÍCULA: Conforme contrato de prestação de serviços, a renovação se dá
através do pagamento de rematrícula e status de adimplência com as parcelas anteriores ao período
de renovação.
A renovação ocorre por duas etapas:

ATENÇÃO: A rematrícula financeira é pré-requisito para o acesso ao portal para a escolha de disciplinas/confirmação
de matrícula. Assim, somente após a quitação e baixa, até 2 dias úteis após o pagamento, o portal habilitará matrícula
para o período 2022.1.

2.

CÁLCULO DOS VALORES DE PARCELAS

2.1 Sua semestralidade compreende 6 (seis) parcelas, onde será disponibilizado a primeira parcela
(rematrícula) que compreende o item 2.2.
2.2 A de competência 01/2022 consiste na sua rematrícula para o semestre de 2022.1 e tem valor fixo.
2.3 A parcela de competência 02/2021 será disponibilizada em meados de 20 a 22 de janeiro de 2022.
Esta parcela tem valor fixo calculado nas disciplinas padrões da grade, mas caso você não se
enquadre na matrícula padrão, ou seja, cursa todas as disciplinas do seu período/semestre, você
deve solicitar recalculo via portal do aluno na aba solicitações “cálculo por crédito”.
2.4 As de competência 03/2022 a 06/2022 correspondem as parcelas 3 a 6 da semestralidade e serão
emitidas após 20/02/2022, parcelas estas que ficarão disponíveis para os alunos via portal e
serão também enviadas por e-mail.
2.5 Caso você não cumpra os requisitos padrões de sua semestralidade, ou seja, cursar as disciplinas
completas do período letivo, você deve solicitar recálculo do seu boleto via portal do aluno na aba
solicitações, pois se analisado e comprovado o ocorrido, seus valores das parcelas 3 a 6 sofrerão
ajustes.
2.6 Os valores definidos estarão prefixados no edital de mensalidades do ano 2022 exposto em nosso
site.
2.7 A opção de cálculo por crédito só fica disponível para alunos não seriado, cujas matrículas foram
feitas antes de 2020 ou caso você seja ingressante com aproveitamento de disciplinas.

3. COMO PAGAR A REMATRÍCULA?

Acesse
o
site
http://uniateneu.edu.br/rematricula/,
ou
pelo
portal
do
aluno
https://uniateneu.edu.br/sou-aluno/ ou solicite o seu boleto pelo link: https://linktr.ee/setornaf

4. CALENDÁRIO DE MATRÍCULA ACADÊMICA ONLINE
4.1 Requisitos para a matrícula nas disciplinas:
•
•

Estar adimplente;
Ter pagado a rematrícula.

4.2 Procedimento para a matrícula nas disciplinas:
•

Acesse o portal do aluno (https://uniateneu.edu.br/sou-aluno/) dentro do prazo para realizar a
escolha e/ou confirmar a matrícula nas suas disciplinas para o semestre 2022.1.

•

O prazo para aceite de disciplinas on-line será 10/01/2022 a 10/02/2022.

ATENÇÂO: Os estudantes que terão as disciplinas inclusas automaticamente, seguindo a grade curricular:
•
•
•

Estudantes da GRADUAÇÃO EAD e ATENEU MAIS/HÍBRIDO;
Estudantes da GRADUAÇÃO PRESENCIAL, que ingressaram a partir do período 2020.1;
Estudantes vinculados ao Pra-Valer ou Parcelamento próprio Ateneu (MAPE).
Mesmo com as disciplinas já inclusas, os estudantes deverão acessar o portal do aluno para
confirmar a matrícula nas suas disciplinas.

5. CRITÉRIOS DE OFERTAS DE DISCIPLINAS:
As vagas das disciplinas são disponibilizadas para os alunos segundo os seguintes critérios de
prioridade, sempre cumprindo a sequência do currículo e os pré-requisitos:

5.1 Rematrícula financeira (pagamento da matrícula + adimplência);
5.2 Concludentes e alunos que estão regulares no currículo do curso. Ou seja, que cursaram todas as
disciplinas e não foram reprovados;
5.3 Os alunos que estão cursando regularmente o currículo do curso, mas já perderam alguma
disciplina. Ou seja, que cursaram todas as disciplinas regulares, mas não aprovaram em todas;
5.4 Os alunos que não estão cursando regularmente o currículo, mas que precisam fazer determinada
disciplina devido aos pré-requisitos.

6. INFORMAÇÃO PARA ALUNOS QUE POSSUEM BOLSA OU FINANCIAMENTO

6.1 PROUNI:
Alunos ProUni podem escolher suas disciplinas respeitando o limite de créditos do semestre. Fiquem
atentos ao prazo para a realização da renovação da bolsa.

6.2 PRAVALER:
Alunos que possuem o Financiamento PraValer devem solicitar a renovação de contrato no portal do
PraValer. Após efetuar a renovação e escolha de disciplinas não é possível realizar nenhuma alteração,
pois o valor financiado será de acordo com a escolha inicial.

6.3 Modelo Ateneu de Parcelamento Especial - MAPE
Alunos que possuem o Parcelamento Especial Ateneu (MAPE) terão inclusão automática de suas
disciplinas em grade fechada. O processo é realizado internamente e para que o seu MAPE seja
renovado, se faz necessário estar adimplente com as parcelas.

6.4 OUTRAS BOLSAS/DESCONTOS INSTITUCIONAIS:
Caso tenha tido alguma bolsa em sua parcela de rematrícula dos períodos letivos anteriores ou faça
parte de alguma campanha ou autorização que aplique seu desconto na rematrícula e que o desconto
não esteja lançado, por gentileza entrar em contato com a equipe responsável em
bolsas@uniateneu.edu.br para análise de sua situação.

6.5 SEU Parcelamento Ateneu (QUERO EDUCAÇÃO)
Alunos que possuem o SEU Parcelamento Ateneu vinculados a plataforma Quero Educação, devem
confirmar a renovação de contrato no portal da Quero Educação. Após efetuar concordar com os
valores semestrais não é possível realizar nenhuma alteração, pois o valor financiado será de acordo
com as disciplinas inseridas no momento da renovação.

7. ATENDIMENTO AO ALUNO:

Para receber atendimento você pode utilizar os canais abaixo:
SAC: 0800.006.1717
Bolsas Institucionais + Educa Mais e Quero Bolsa: bolsas@uniateneu.edu.br
Núcleo de Apoio Financeiro (NAF):https://linktr.ee/setornaf
Secretaria Acadêmica: https://mundo.uniateneu.edu.br/
Centro de Apoio ao Estudante (CAE) https://mundo.uniateneu.edu.br/
Ouvidoria: ouvidoria@uniateneu.edu.br

0800.006.1717 / SECRETARIA.ACADEMICA@UNIATENEU.EDU.BR

