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CRONOGRAMACRONOGRAMA
07/01 a 
25/01/2020

Rematrícula acadêmica online

03/02/2020 Início das aulas: veteranos

17/02/2020 Início das aulas: calouros

Prezados alunos,

Leiam atentamente as informações referentes ao processo 
de Rematrícula 2020.1.
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ATENÇÃO!

SITUAÇÕES QUE PODEM DIFICULTAR 
A SUA REMATRÍCULA

Acadêmicas:

Alunos com pendência de entrega do Histórico escolar e/ou certificado de 
conclusão do ensino médio deverão comparecer à Central de Atendimento-CAA para 
regularizar sua situação.

Financeiras:

Alunos com débitos deverão comparecer à Central de Atendimento – CAA para 
regularizar o pagamento ou efetuar a negociação do débito. A mensalidade 
referente a JANEIRO/20 só será disponibilizada após a quitação da dívida.

Alunos que não derem o aceite no contrato, mesmo realizando o pagamento, não 
terão sua matrícula confirmada. Não esqueça de realizar esta etapa! 

Importante: Após decorrido o prazo final da rematrícula 2020.1, os alunos que não 
tiverem realizado as matrículas acadêmica e financeira ficarão na condição de 
Abandono de Curso e perderão o vinculo acadêmico com a IES. Caso seja necessario 
interroper os seus estudos, procure o setor de Fidelização da sua Unidade.



CHEGOU A HORA 
DE FAZER A SUA 
REMATRÍCULA
REMATRÍCULA ACADÊMICA ONLINE DE 07/01 A 25/01

Acesse o portal com seu usuário e senha e selecione a Opção
SECRETARIA VIRTUAL - MATRÍCULA. https://aluno.ftc.br 

Confirme seus dados e avance para o próximo passo. Nessa tela 
você poderá atualizar os seus dados cadastrais, selecionando a 
opção ALTERAR e em seguida, selecionar a opção SALVAR. 
https://aluno.ftc.br

Avance e selecione o tipo “CURRICULARES OBRIGATÓRIOS” e aperte
"BUSCAR" https://aluno.ftc.br

Marque as disciplinas da sua matriz a serem cursadas. Poderão ser 
selecionadas todas as disciplinas que estiverem disponíveis, mas é 
necessário obedecer aos limites mínimo ou máximo de disciplinas, 
conforme estabelecido no Regimento da Instituição.

*O mínimo de disciplinas é de 70% do total da carga horária da série que você 
está no curso, e a carga horária máxima é 130%.

Caso seja ofertada alguma disciplina equivalente, você poderá 
cursá-la no lugar da disciplina de sua matriz. Esta disciplina 
aparecerá no tópico “DISCIPLINAS EQUIVALENTES”.

Após a escolha das disciplinas, selecione o TURNO e as turmas 
disponíveis aparecerão na parte inferior da tela. Selecione a turma 
e depois clique no botão “INCLUIR”.



Lembre-se de que não haverá alteração da matrícula, por isso, ao 
avançar não será possível modificar as escolhas das disciplinas.

Podem ocorrer as seguintes situações, caso não visualize uma 
disciplina:

- Oferta de equivalência/ Não oferta
- Você não cumpriu os pré-requisitos
- Limite de vaga já preenchida

Para regularizar a situação procure o atendimento da Rematrícula. 

Quase pronto: revise tudo que selecionar e se certifique que está 
no turno correto. Se está tudo certo, avance! 

Lembre-se: sem o aceite no contrato e a realização do pagamento 
da primeira mensalidade (Jan/20) a sua matrícula acadêmica não 
será validada. 

SIMULAR VALORES!  Visualizar  o valor da sua mensalidade (para 
saber o valor do seu semestre, multiplique esse valor por 6), ou seja, 
agora você saberá quanto ficará a sua mensalidade de acordo com a 
quantidade de disciplinas que forem selecionadas.
Lembre que existe a quantidade mínima de disciplinas a serem 
cursadas!



REMATRÍCULA FINANCEIRA ONLINE

A rematrícula financeria online consiste no pagamento da primeira 
mensalidade do semestre (jan/20), sem a necessidade do 
comparecimento do aluno a central de matrícula na unidade FTC. 

Como?

Pagamento Online com cartão de crédito: Acesse o do portal do aluno 
após a realização da escolha das disciplinas e coloque os dados do seu 
cartão. (veja o passo a passo)

Pagamento com boleto bancário – após a seleção das disciplinas clique 
na opção: impressão de boleto. (veja o passo a passo)

O boleto deve ser pago até a data do vencimento em qualquer agência 
bancaria. Após a data do vencimento haverá cobrança de juros e multas.

Os alunos que optarem por realizar as suas  matrículas com pagamento 
online (cartão de credito),  ou pagamento com boleto ( rede bancária) 
não precisam comparcer a unidade no período de rematrícula.

Faça a sua rematrícula online, é cômodo, fácil  e muito mais rápido!

Em caso de ajuste de disciplinas verifique o escalonamento das 
coordenações e compareça à Unidade, posteriormente realizar o 
pagamento.



mais uma comodidade!

PASSO A PASSO PARA 
PAGAMENTO COM CARTÃO 
DE CRÉDITO
Pagamento de mensalidade com Cartão de Crédito via portal do aluno.
O aluno deverá acessar o portal utilizando seu CPF como usuário e senha, no 
link abaixo:
https://portalaluno.ftc.br/aonline/AOnline

Após o acesso, o aluno poderá realizar o pagamento da sua mensalidade com 
cartão de crédito no seu próprio portal.  Financeiro   >  Pagamento de 
cobrança com cartão.



Ao clicar em pagamento de cobrança com cartão, serão disponibilizadas na 

tela as mensalidades. Basta  marcar no             e clicar no

para que o sistema atualize as informações dos pagamentos e clicar no  

             para a inclusão dos dados do seu cartão de crédito. 

Para finalizar seu processo clique em                     . Telas abaixo:

tela as mensalidades. Basta  marcar no             e clicar no

             para a inclusão dos dados do seu cartão de crédito. 

Para finalizar seu processo clique em                     . Telas abaixo:



PASSO A PASSO PARA 
EMISSÃO DE BOLETO

O aluno deverá acessar o portal utilizando seu CPF como  usuário e senha, no 

link abaixo. 
https://portalaluno.ftc.br/aonline/AOnline

 

Após o acesso, o aluno poderá realizar a impressão dos seus boletos. 

Financeiro  >  Impressão de boleto.

 

Ao clicar em impressão de boleto, será disponibilizado na tela os boletos 

liberados, onde basta clicar no           e realizar sua impressão.liberados, onde basta clicar no           e realizar sua impressão.



SE VOCÊ OPTAR POR FAZER 
SUA REMATRÍCULA FINANCEIRA 

Deverá comparecer à Central de Matrícula da Unidade nos dias/horários 
informados, neste manual, e retirar a senha para atendimento financeiro.

Pagamento – após a rematrícula acadêmica (seleção das disciplinas no 
portal do aluno), o aluno será encaminhado para o atendimento 
financeiro para a realização do pagamento em cheque, espécie ou cartão.

• Verificar se a sua unidade irá receber pagamento em espécie.



ATENÇÃO ALUNO FIES
 
 
 
INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE DISCIPLINA

A inclusão ou exclusão de disciplinas acontecerá no momento da sua 
proposta de matrícula. Após a seleção das disciplinas, ao avançar para a tela 
de aceite no contrato NÃO SERÁ MAIS POSSÍVEL ALTERAR (incluir ou excluir) 
DISCIPLINAS.

 O seu aditamento será realizado de acordo com a seleção que você fizer no 
período regular de rematrícula, dentro dos limites estabelecidos pelo FIES. 
Caso tenha o FIES 100% e o valor selecionado para o seu semestre exceder ao 
valor contratado junto ao FIES, a diferença precisará ser paga à parte.

Fique atento:
Ao valor do seu semestre
Quantidade de disciplinas
Prazo da rematrícula 

Após a confirmação da rematrícula, os estudantes que possuem o Fundo de 
Financiamento Estudantil (FIES), deverão acessar o sisfiesaluno.mec.gov.br 
para confirmar o aditamento e comparecer ao Setor de Convênios para retirar 
a documentação para finalizar o aditamento.
Fique de olho no calendário de Aditamento FIES. Não perca o seu 
financiamento!

Para qualquer ajuste no valor a ser aditado, você precisará recusar a 
solicitação e procurar o setor de convênios para regularização

OBS: Caso você não faça a sua rematrícula no período regular, no dia do escalonamento do seu curso, 
redobre a atenção nos itens sinalizados acima.



A PARTIR DO DIA 17/02 SUA 
MATRÍCULA ESTARÁ FORA DO 
PRAZO 
Para rematrícula após início das aulas, o estudante assumirá as faltas do 
período compreendido entre o início das aulas e a data da efetivação da 
matrícula, conforme previsto na Resolução CONSUNI 005/2001.

Nesse período, você deverá solicitar o requerimento de matrícula fora do 
prazo, o qual tem o custo de R$ 50 (cinquenta reais).

Lembre que, nessa situação, você estará fora do prazo e pode não encontrar 
mais vaga nas disciplinas e terá acumulado as parcelas de Janeiro e Fevereiro.

Após o período final de rematrícula, se não for identificado o pagamento referente à 
mensalidade de JANEIRO/2020 ou haja pendências financeiras e acadêmicas, a proposta de 
rematrícula (pré-matrícula) será cancelada.

fique ligado!



NÃO ESQUEÇA
A data do vencimento do boleto das mensalidades não poderá ser alterada. 
Pagamentos realizados após o vencimento incorrerão em perda da bolsa 
estudantil, cobrança de multa e juros e já terá as mensalidades de Janeiro e 
Fevereiro a pagar.

Os horários de aula estarão indicados no seu Comprovante de Matrícula, 
podendo sofrer alterações nas primeiras semanas de aula. Para localizar a sua 
sala baixe em seu celular o aplicativo para ler QrCode.

A confirmação da oferta de turma extra e disciplinas optativas dependerá da 
demanda.

As disciplinas têm vagas limitadas. Realize sua rematrícula no prazo para 
garantir a melhor seleção de disciplinas para você.



CENTRAL DE 
ATENDIMENTO AO 
ALUNO*

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 
Feira de Santana
Segunda a sexta (8h às 20h) e sábado (8h às 12h)

Itabuna
Segunda a sexta (8h às 20h) e sábado (8h às 12h)

Jequié
Segunda a sexta (8h às 20h) e sábado (8h às 12h)

Juazeiro
Segunda a sexta (8h às 20h) e sábado (8h às 17h)

Petrolina
Segunda a sexta (8h às 20h) e sábado (8h às 12h)

Salvador (Comércio)
Segunda a sexta (8h às 19h) e sábado (8h às 12h)

Salvador (Paralela)
Segunda a sexta (8h às 20h) e sábado (8h às 12h)

Vitória da Conquista
Segunda a sexta (8h às 20h) e sábado (8h às 11h)

Consulte na CAA a sala da renovação de matrícula.


