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INFORMAÇÕES PARA REMATRÍCULA 2018 
 

 
 
Instruções para rematrícula de alunos no 5º ano G (alunos que concluíram as disciplinas de graduação e 
não concluírem, até 28 de Fevereiro de 2018, Estágio, TCC e/ou Atividades Complementares: 
 

1. A partir de 02 de Março acesse o site da Faculdade para obter o(s) boleto(s) referente à 1ª 
parcela da anuidade da(s) pendência(s). Cada pendência (TCC, Estágio e CAC) corresponde a 
uma anuidade de dependência; 

2. Regularize eventuais pendências financeiras. Verifique as informações sobre regulamentação 
de pendências aqui. 

3.   Pague o(s) boleto(s) referente à 1ª parcela da anuidade escolar do ano letivo 2018, 
disponibilizada no site da Faculdade, cuja data de vencimento será 06 de março; 

4.      Transcorridas até 48 horas após o pagamento da 1ª parcela e da regularização de eventuais 
pendências financeiras, retorne ao site da Faculdade para efetivar e finalizar a rematrícula: 
informe o número de seu registro acadêmico (RA) e senha e siga orientações que surgirem na 
tela; 

1. 5.   Para finalização da sua rematrícula será necessária a inserção do número de token que 
será enviado para seu celular por SMS ou, alternativamente, direcionado ao seu e-mail.  
Sendo assim, solicitamos que mantenha seu cadastro sempre atualizado. A atualização 
cadastral é um dever do aluno junto à instituição. Depois de finalizada a rematrícula, o site 
registrará o dia e o horário da efetivação da matricula e gerará o termo de adesão. 
 

2. A rematrícula somente estará finalizada quando for possível visualizar o termo de adesão 
contratual. Ele ficará disponível na área de rematrícula para visualização e/ou impressão caso 
o aluno precise comprovar a rematrícula na instituição durante todo o ano. 

 
IMPORTANTE: A 2ª PARCELA DA ANUIDADE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 5º G TERÁ 
VENCIMENTO EM 20/03 E A 3ª PARCELA DA ANUIDADE VENCERÁ EM 31/03. AS DEMAIS 
TERÃO SEU VENCIMENTO TODO DIA 10 DE CADA MÊS.  
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https://www.direitosbc.br/wp-content/uploads/2017/12/Rematrícula-2018-Pendências-Financeiras.pdf

