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Manual para rematrícula on-line Ano 2018-Sem 1
LEI A ATENTAM ENTE!

Considerações Financeiras
Caso o aluno possua parcelas relat ivas ao segundo semestre de 201 7 em aberto,
a renovação de matr ícula estará condicionada à renegociação, nos termos do art.
5º da Lei n. 9.8 70/ 99. A renegociação das parcelas em aberto , relat ivas ao
primeiro semestre de 201 7, obedecerá ao seguinte cr itér io:
Renegociação realizada em Dezembro de 2017:
Entrada de 40% no ato da renegociação, e o restante em 6 (seis) parcelas.
Dever á ser apresent ado um f iador/avalist a.
Renegociação realizada em Janeiro de 2018:
Entrada de 50% no ato da r enegociação, e o r estante em 5 (cinco) parcelas.
Dever á ser apresent ado um f iador/avalist a.
Renegociação realizada em Fevereiro de 2018:
Entrada de 60% no ato da renegociação, e o restant e em 4 (quatro) parcelas.
Dever á ser apresent ado um f iador/avalist a.
As condições or a apresentadas não se aplicam a saldos não cumpr id os de
semestres anter iores a 201 7-2.
A inobser vância dos presentes critér ios acarretará o indef erim ento da matr ícula.
Etapas da renovação de matrícula
A primeira etapa consiste na matrícula financeira e a segunda etapa na matrícula
acadêm ica. O simples pagamento do boleto de matr ícula não garante ao aluno a
ef etivação da renovação de matr ícula .
Prazos
1º Prazo pagamento do boleto da remat r ícula f inanceira: at é o dia 15/01/2018.
(Após esse prazo o aluno per derá o desconto)
2º Prazo par a rem atr ícula acadêmica on-line: entre 02/01/2018 e 15/01/2018.
( Matr ículas realizadas f ora do prazo dever ão ser f eitas de f orma on-line, desde
que existam vagas).
Descumpriment o dos prazos
O descumprimento do prazo par a pagamento do boleto da rematrícula acarreta ao
aluno a perda do desconto e a incidência de juros pro rata die.
O descumpr imento do prazo para renovação de matr ícula acadêm ica implica na
ociosidade da vaga e a of erta a outros alunos.
Orientações gerais
A rematr ícula on- line é um mecanismo f ácil, célere e econômico para se ef etivar a
rematr ícula acadêm ica. Contudo, só é possível realizar a rematrícula on- line se o
aluno não possuir pendências com a instituição.
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Todos os alunos podem se valer dessa f erramenta, desde que preencha m os
seguintes requisitos, cumulat ivamente:
a) Ef etue o pagamento do boleto da matr ícula 24 horas antes de realizar a
rematr ícula on-line;
b) Não est eja com pendência junto ao setor f inanceiro;
c) Não est eja com pendência junto à secret aria;
d) Não est eja com pendência junto à bibliot eca.
As pendências financeiras que impedem a rematr ícula on- line são de quaisquer
parcelas do semestr e corrente ou de renegociações.
As pendências junt o à secretar ia são relat ivas a docum entos que não f oram
entregues oportunamente, tais como histórico, cópias de CPF, RG, dentre outros.
As pendências junt o à biblioteca são relativas a livros emprestados e não
devolvidos a tempo, assim como a pendência de mult as.
Os alunos deverão, antes do per íodo de matrículas, sanar t odas as pendências
junto à inst ituição. Em caso de dúvidas, o aluno deve conf erir junto à secr etaria
suas eventuais pendências antes do per íodo de rematr ícula . Uma vez não
sanadas as pendências, deverá o aluno se apresentar pessoalmente par a
renegociação e possível matr ícula.
Valores e programa de benefícios
Os valores das mensalidades dos cursos são os apresentados abaixo:
Curso
Administração
Contabilidade
Direito - Manhã
Direito - Noite

Mensalidade
R$942, 00
R$942, 00
R$942, 00
R$942, 00

Mensalidade com desconto*
R$499, 00
R$499, 00
R$742, 00
R$842, 00

* Es s es d es c o nt os nã o s ã o c um ula t i vo s e t am bém n ã o s e c o nf u nd em c om ou tros
pro gr am as de d es c on t os .

Programa Indicação
Será concedido ao aluno da Fam ig um desconto especial de 10% em razão da
indicação de alunos que venham a se matricular na Famig. Tal desconto será
concedido se o indicado ef etivamente se matricular e mencionar o nome do aluno
da Famig que o indicou por escrit o na prova do vest ibular , no termo de
transf erência ou de obtenção de novo t ít ulo .
O desconto ser á válido no semestre em que se ef etiv ar a matr ícula do indicado. O
aluno da Famig recebe rá um desconto de 10% para cada aluno indicado, podendo
cheg ar a 100%.
Belo Hor izonte, 21 de dezembro de 2017.

Veja abaixo o m anual para rematrícula on-line
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Siga os passos do manual abaixo para realizar a rematrícula on-line.
Passo 1.
Acesse o sistema aula pelo site da Famig. Ao acessar o sistema, altere o Período para Ano 2018-Sem 1.

Ano 2018-Sem 1

Altere o Período para 2018-1

Passo 2.
Após atualizar, clicando no botão indicado abaixo, clique em Informações acadêmicas e, depois, em
Rematrícula on-line.

Ano 2018-Sem 1

Clique aqui.
Clique em Informações Acadêmicas

Clique em Rematrícula on-line
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Passo 3.
Atualize seus dados cadastrais e clique em Salvar.

Ano 2018-Sem 1

Ano 2018-Sem 1

Passo 4.
Leia os termos que indicam o registro do contrato e clique em Aceito os termos do contrato e, depois,
clique em Avançar.

Ano 2018-Sem 1

Ano 2018-Sem 1
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Passo 5.
Selecione as disciplinas que você pretende cursar no próximo período. Observe que, ao selecioná-las, o seu
horário (grade curricular) é preenchido automaticamente. Só aparecem como disciplinas disponíveis
aquelas cujo pré-requisito já foi cursado.

Ano 2018-Sem 1

Ano 2018-Sem 1

Passo 6.
Caso você escolha alguma disciplina que esteja no mesmo horário de outra já escolhida, o sistema o
informa destacando o conflito em vermelho e não o permite assim se matricular.

Ano 2018-Sem 1

Ano 2018-Sem 1
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Passo 7.
Após concluir a escolha das disciplinas, clique em gravar e, depois, clique em sim.

Ano 2018-Sem 1

Ano 2018-Sem 1

Passo 8. Confira as matérias escolhidas e clique em finalizar.

Ano 2018-Sem 1

Ano 2018-Sem 1

Ano 2017-Sem 2
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Passo 9. Após visualizar a ficha de matrícula e o quadro de horários, clique em sair.

Ano 2018-Sem 1

