
 

 

 

A Reitoria do Centro Universitário São Lucas, no uso de suas atribuições legais, divulga por meio deste Edital 

as condições, prazos e procedimentos para o Processo de Renovação de Matrícula, ora denominado 

simplesmente “Rematrícula”, referente ao segundo semestre de 2021 dos Cursos do Centro Universitário São. 

 

Terão direito de Renovação de Matrícula para 2021/2 os (as) alunos (as) veteranos (as) regularmente 

matriculados no semestre anterior (2021/1), alunos (as) com matrículas trancadas e que atenderem aos 

requisitos desse Edital, conforme os itens a seguir: 

 

 

 

Para formalização da renovação de matrícula para o semestre 2021/2, o (a) aluno (a) deverá preencher os 

seguintes requisitos: 

 

a) Quitar o pagamento do boleto referente à primeira parcela da semestralidade, correspondente à 

matrícula financeira; 

 

b) Estar adimplente com a Instituição no ato da matrícula acadêmica. Considera-se adimplentes aqueles 

que não estejam com débitos vencidos junto a IES ou que estejam em dia com as parcelas de 

negociação;  

 

c) Ter aderido ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e respectivo Termo Aditivo, firmado 

entre o acadêmico e/ou responsável legal e Centro de Ensino São Lucas Ltda.  

 

d) Estar regular junto a todos os setores institucionais. Deve estar sem pendência financeira ou de outra 

natureza nos setores financeiro, biblioteca, laboratórios, clínicas, Secretaria, coordenação de curso e 

pedagógica. As pendências se referem também à devolução de material do acervo ou patrimônio 

institucional. 

 

e) Estar regular junto à Secretaria Acadêmica, no que se refere à documentação acadêmica. 

 

 

 

A renovação de matrícula financeira será realizada entre 25/05/2021 a 15/07/2021, e efetivada por meio do 

Portal do aluno, estando liberada ao acadêmico nas datas acima definidas, desde que atendidos os requisitos 

deste Edital. 

 

 

 

EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA CENTRO DE ENSINO SÃO LUCAS Nº 02/2021 
 

 

1. DAS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS E INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDAÇÃO DA REMATRÍCULA  
            

 

2. DO PERÍODO E DA REMATRÍCULA FINANCEIRA        
    

 

3. DAS INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REMATRICULA ACADÊMICA ON-LINE 
           

 



 

3.1. Conforme Regimento geral, a matrícula nos cursos de graduação ocorre em regime seriado, 

respeitando a Matriz Curricular de cada curso e de acordo com o calendário acadêmico.  

 

3.2.   O período para rematrícula acadêmica estará compreendido de 11/07/2021 até 25/08/2021. 

 

3.3.  O (a) aluno (a) deverá entrar no Portal do aluno para escolher e confirmar as disciplinas a cursar em 

2021/2, realizar os devidos aceites documentais, emitir os boletos da semestralidade. (Conferir Passo a passo 

para realização de matrícula 2021/2 no Anexo I).  

 

3.4.  Após o pagamento do boleto e confirmação da baixa bancária, o status do (a) aluno (a) passará a ser 

ATIVO com vinculo de matricula, podendo acessar seu portal, e visualizar as disciplinas a cursar em 2021/2. 

 

3.5.  Após a confirmação e a geração do boleto para 2021/2, a alteração de matrícula poderá ser solicitada 

somente se obedecido o que rege o item 7 deste edital. 

 

3.6.  Após vencimento do prazo estabelecido para pagamento do boleto, não sendo confirmado o 

pagamento da primeira parcela do semestre 2021/2 a renovação da matrícula do acadêmico será cancelada 

e o seu status alterado para “ABANDONO”, sendo o contrato cancelado e o acadêmico perderá o direito à 

vaga reservada no curso. 

 

 

 

4.1.  O Aditamento é a Renovação do Financiamento Semestral do FIES, o qual o (a) aluno (a) será 

beneficiado de acordo com seu percentual, atentando-se aos procedimentos, tipos e prioridades para 

efetivação da Matrícula e do Aditamento 2021/2 com sucesso. 

 

4.2.  Dos procedimentos: 

 

4.2.1. Coordenação do FIES iniciará o Aditamento 2021/2 para que o (a) aluno (a) faça a confirmação através 

do site do FIES http://sisfiesaluno.mec.gov.br/seguranca/principal (FNDE) ou 

http://sifesweb.caixa.gov.br/ (Caixa Econômica Federal) com CPF e Senha pessoal, no período 

determinado pelo FNDE para confirmá-lo;  

 

4.2.2.  Antes de confirmar o aditamento, o (a) aluno (a) irá verificar se os dados cadastrais, valor e 

semestralidade estão corretos. Se não estiverem, deverá comunicar à Coordenação do FIES para as 

devidas orientações;  

 

4.2.3.  Após a confirmação, o (a) aluno (a) deverá abrir o protocolo “UNISL FIES - Aditamento / Dilatação / 

Suspensão” via Portal do aluno ou presencialmente na Secretaria Acadêmica, apresentando o 

comprovante da confirmação do aditamento e documento de identificação com foto original para 

4. DOS PROCEDIMENTOS PARA ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO FIES 2021/2:     
      

 

http://sifesweb.caixa.gov.br/


 

solicitação do DRM (Documento de Regularidade de Matrícula). O (a) aluno (a) receberá a via do 

estudante, devidamente assinada com as orientações conforme o tipo de Aditamento após o 

atendimento do protocolo com a informação da data de retirada no Atendimento Geral;  

 

4.2.4.  Caso o aditamento do Fies não seja concluído dentro dos prazos estipulados em edital pelo FNDE e 

Caixa Econômica Federal, o (a) aluno (a) deverá arcar financeiramente com o valor total da sua 

mensalidade. 

 

4.3.  Tipos de aditamentos: 

 

a) Renovação Simplificado: O (a) aluno (a) não precisa comparecer ao Agente Financeiro, somente 

perante ao Centro de Ensino São Lucas Ltda; 

b) Renovação Não-Simplificado: O (a) aluno (a) precisa comparecer no Centro de Ensino São Lucas e 

posteriormente ao Agente Financeiro, que escolheu ao contratar o FIES. Sucessivamente retornará 

ao  com o Termo Aditivo emitido pelo Banco; 

c)  Dilatação: Aumento do prazo de utilização, por até 2 semestres consecutivos para acadêmicos que 

precisam de mais tempo para integralização do curso. O (a) aluno (a) deverá solicitar 1 (uma) 

dilatação por vez; 

d)  Suspensão: Para matrículas trancadas e para alunos com pendência de aditamentos de renovação 

anteriores; ou por opção do (a) aluno (a) que por algum motivo não queira financiar seu semestre; 

e)  Encerramento: Para alunos que concluírem em Centro de Ensino São Lucas ou não cumprirem com 

as regras do financiamento;  

f)  Transferência: As duas IES, de origem e a de destino, devem estar aptas ao FIES. Assim os(as) 

alunos(as) precisam entrar em contato com a Coordenação do FIES das duas IES para maiores 

esclarecimentos. 

4.4. Das prioridades para conclusão do aditamento de renovação do FIES – 2021/2: 

 

4.4.1.  Estar em dia com todas as taxas das trimestralidades cobradas pelo FIES LEGADO (FNDE) e em dia com 

as parcelas de coparticipação, cobradas pela Caixa Econômica Federal em casos de NOVO FIES;  

 

4.4.2.  Verificar se não há restrição no nome do (a) Fiador (a), caso houver, providenciar a correção ou a troca 

de Fiador (a) antes de confirmar o Aditamento 2021/2 (antes da finalização do prazo do aditamento); 

 

4.4.3.  Observar se o Aditamento 2021/1 está concluído, pois sem esta regularização não há como iniciar o 

Aditamento 2021/2, tampouco efetivar a matrícula. 

 

 

 

 

 

5. DOS DESCONTOS ESPECIAIS 
          

 



 

5.1. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO SEMESTRAL 

 

5.1.1.  Desconto de 7% para solicitação de 11/07 até 15/07/2021; 

 

5.1.2.  As solicitações de antecipação de pagamento semestral, após a confirmação da matrícula da matricula 

acadêmica e constar status “matriculado” nas disciplinas do semestre, ocorrerão somente através do Portal 

do aluno, via protocolo de serviço. 

 

 

 

 

6.1. Os cursos a seguir relacionados devem apresentar, dentre os documentos que são requisitos para a 

Rematrícula, cartões de vacinas atualizados, completos, legíveis e autenticados em cartório, conforme 

períodos discriminados. A saber:  

 

CURSOS PERÍODOS 

Biomedicina A partir do 5º período 

Enfermagem A partir do 1º período 

Farmácia A partir do 3º período 

Fisioterapia (noturno) A partir do 9º período 

Fonoaudiologia  A partir do 7º período 

Medicina A partir do 1º período 

Nutrição A partir do 6º período 

Odontologia A partir do 2º período 

Psicologia A partir do 8º período 

 

6.2.  Relação de vacinas obrigatórias: 

 

Vacinas necessárias (deve constar lote e assinatura do responsável no registro) 

• Hepatite B (03 doses) 

• Febre Amarela 

• Vacina Tríplice Viral (SRC -contra sarampo, rubéola, caxumba) dose única 

• Dupla Adulto (DT- contra difteria e tétano) 03 doses - reforço 10 anos 

• Varicela zoster, difteria, tétano, caxumba, influenza, tuberculose (BCG)  

• H1N1 – dose anual 

• Vacinas de campanhas 

 

6. DO CARTÃO DE VACINAS ATUALIZADO          
 



 

 

 

 

7.1. A alteração de disciplinas do semestre (2021/2) acontecerá entre os dias 11 de julho de 2021 a 25 de 

agosto de 2021 para acadêmicos com status de “ATIVO” com matricula no curso confirmada e adimplentes 

nestas datas.  

 

7.2.  A alteração de matrícula deverá ser solicitada via Portal do aluno ou junto à Secretaria Acadêmica. 

Esta solicitação seguirá para Secretaria Acadêmica para ser registrada, desde que as condições de inclusão 

(existência de vaga, respeito aos pré-requisito e outros), ou de exclusão sejam pertinentes.  

 

7.3.  Alunos Bolsistas do Programa Faculdade da Prefeitura, conforme regra estabelecida pelo Programa do 

Governo Municipal, devem cursar a oferta fechada das disciplinas do semestre, conforme regras do Edital do 

Programa. 

 

7.4.  O (a) aluno (a) que realizar pedido por meio de solicitação de protocolo de “Rematrícula WEB” via 

Portal do aluno, deverá acompanhar a resposta de sua solicitação, pois a mesma poderá ou não ser deferida, 

de acordo com as condições citadas no item 7.2 e 7.3. Durante o período de alteração de matrícula, todas as 

parcelas da semestralidade serão recalculadas e disponibilizadas no Portal do aluno. 

 

7.5.  As solicitações de alterações de disciplinas, após a confirmação da matricula, ocorrerão através do 

Portal do aluno, solicitando o serviço pelo protocolo “Rematrícula WEB”, acessível pelo Portal do aluno, 

atendimento digital e atendimento agendado na coordenação de curso. 

 

7.6.  O valor da mensalidade poderá sofrer alteração para os alunos que obtiverem parecer favorável à 

solicitação de alteração de disciplinas, sendo que este aparecerá nas próximas mensalidades, após a 

finalização do prazo estabelecido no Calendário Acadêmico. 

 

 

 

8.1.  O prazo máximo para solicitação de trancamento de matrícula para alunos com a quitação da parcela de 

vínculo ao curso, referente ao 2º semestre de 2021, é 31 de agosto de 2021 para o curso de medicina e 30 de 

setembro para os demais cursos. 

 

8.2.  O aluno do Curso de Medicina poderá trancar sua matrícula 1 (uma) vez ao longo do curso e pelo prazo 

máximo de 1 (um) semestre. Acadêmicos dos demais cursos ofertados pela IES poderão trancar sua matrícula 

por até 2 (dois) semestres, consecutivos ou não, com renovação semestral. Após esse prazo, caso o acadêmico 

não reabra sua matrícula será desvinculado da Instituição, e será atribuído o status de abandono 

 

 

7. DA ALTERAÇÃO DE DISCIPLINAS          
 

8. DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA         
 



 

 

 

9.1. O prazo máximo para solicitação para o 2º semestre de 2021 é 16 de julho de 2021. Após o 

deferimento, e a liquidação da parcela de Rematrícula Financeira, o acadêmico será liberado para realizar 

sua rematrícula via Portal do aluno. 

 

9.2.  Para o destrancamento de matrícula de alunos do internato médico, devem ser observadas as datas 

específicas do calendário ‘Internato Medicina’. 

 

 

 

10.1. Para alunos que perderam o vínculo acadêmico, será permitida a solicitação para reingresso no curso, 

exceto Medicina. O retorno ao curso acontecerá mediante disponibilidade de vaga e inserção do aluno 

na matriz atual vigente. 

 

10.2.  O prazo máximo para solicitação de reingresso para o 2º semestre de 2021 será até 25 de agosto de 

2021. Assim, deverá ser protocolada solicitação no Atendimento Geral e observadas as demais regras 

estabelecidas em Regimento geral da IES. Caso haja deferimento, em virtude de existência de vaga, o 

acadêmico será comunicado para realizar sua rematrícula via Portal do Aluno.  

 

 

 

11.1.  As aulas para o 2º semestre de 2021 iniciarão no dia 02 de agosto de 2021.  

 

11.2.  O início das aulas para o internato médico, seguem cronograma específico. 

 

 

 

12.1. O atendimento presencial agendado da Instituição no período de renovação de matrículas será 

realizado entre os dias 12 a 30 de julho de 2021 e 02 a 25 de agosto de 2021, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

 

12.2.  O atendimento pelos canais digitais no período de renovação de matriculas será realizado entre os 

dias 12 a 30 de julho de 2021 e 02 a 25 de agosto de 2021, das 8h30min às 12h e das 14h às 17h30min. 

 

12.3.  Caso as turmas não tenham atingido número mínimo de acadêmicos matriculados por 

turma/disciplina, a Instituição se reserva no direito de ofertar a turma/disciplina na modalidade de Tutoria 

(conforme regulamento Institucional), ou até mesmo fechar a turma e remanejar o acadêmico para outra 

turma/disciplina. 

 

12.4.  Não será permitida a realização de matrícula com pendências financeiras e/ou 

9. DO DESTRANCAMENTO DE MATRÍCULA         
 

10. DO REINGRESSO         
 

11. INÍCIO DAS AULAS        
 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
        

 



 

administrativas/acadêmicas. 

 

12.5.  Não serão permitidas solicitações de alterações de disciplinas fora dos prazos e condições 

estabelecidos neste Edital.  

 

12.6.  A não formalização da renovação no prazo estabelecido neste edital, bem como, o não pagamento da 

primeira parcela de vinculo ao curso, denominada Rematrícula Financeira, ensejará a desvinculação do (a) 

aluno (a) junto a instituição, o que autoriza a Centro de Ensino São Lucas o oferecimento da vaga a outro 

interessado. 

 

12.7.  Não haverá serviço de trancamento de disciplina.  

 

12.8.  Não haverá serviço de cancelamento total de disciplinas, para estes casos será caracterizado o 

cancelamento de curso.  

 

12.9.  É de total responsabilidade do (a) aluno (a) seguir os procedimentos da matrícula e finaliza-la 

conforme as orientações contidas neste edital e regramentos internos da IES.  

 

12.10.  Os acadêmicos da Centro de Ensino São Lucas estão sujeitos as normas e disposições previstas no 

Regimento geral da IES, na sua integralidade. 

 

12.11.  As atividades acadêmicas em sistema REAR (Regime Especial de Aprendizagem Remota), com 

utilização de recursos digitais, tecnologias de informação e comunicação, desenvolvem-se conforme permitido 

pela legislação educacional. 

 

12.12.  Visando um melhor desenvolvimento do processo, o Centro de Ensino São Lucas poderá modificar o 

presente Edital a qualquer tempo. Quaisquer modificações, se necessárias, serão amplamente divulgadas e 

realizadas de acordo com as normas vigentes. 

 

12.13.  Os casos omissos serão tratados de acordo com o Regimento geral e demais normativas do Centro de 

Ensino São Lucas Ltda, além das demais legislações nacionais aplicáveis. 

 

 

Porto Velho – Rondônia, 01 de junho de 2021. 

 

 

 

Centro Universitário São Lucas 

Reitor André Mejia Camêlo 

 



 

 

 

ANEXO I – TUTORIAL DE REMATRICULA 

 

 
Chegou a hora de fazer sua rematrícula acadêmica! A seguir você pode conferir o passo a passo desse 

processo. Bora? 
 

1. O primeiro passo é acessar ao PORTAL DO ALUNO com seu login e senha. Ao logar você terá acesso à 

página principal do portal, onde você vai encontrar os menus de serviços, instruções gerais e as 

principais notícias institucionais. Facinho até aqui, não é? 

Lembre-se selecionar a sua unidade conforme abaixo apresentado: 

 

 
 

Após acessar, leita atentamente todas as orientações na página inicial conforme abaixo apresentado: 

 
 
 
 

Observe as opções de Menu à esquerda da sua tela. 

REMATRICULA 
2021/2 



 

2. À esquerda da sua tela você encontra uma barra de MENU. Clique na opção onde está o seu 

nome conforme mostramos abaixo: 

 
3 . Observe que ao abrir as opções do Menu com o seu nome, você encontrará a opção Rematrícula. Abra as 

opções clicando no botão 

 
 
 
 
 
 
 
 

REMATRICULA 
2021/2 



 

4. Na tela seguinte você verá a opção de Processo de Rematrícula: 

 
 

Acessando o “Processo de Rematrícula” você dará início ao fluxo de conferências e receberá as instruções 
para realizar a seleção de disciplinas. 

 
DICA IMPORTANTE: 

Antes de verificar o processo de rematrícula, você poderá ter acesso à todas as ofertas possíveis de 
disciplinas para o seu contexto acadêmico acessando o menu “OPÇÕES DE REMATRÍCULA” conforme abaixo: 

 
 
 
 
 
 

REMATRICULA 
2021/2 



 

 
 
 

Neste menu você terá acesso à todas as disciplinas ofertadas para o seu cenário acadêmico. Desta forma, se 
você sentir falta de alguma disciplina que não consta disponível para você no processo de rematrícula, 
lembre-se que poderá ser algum impedimento por pré-requisito, vaga ou progressão de matriz. Se isso 

ocorrer, entre em contato com nossa equipe pelos canais de atendimento informados ao final deste tutorial 
para orientações. 

 
 

5. Na tela inicial você verá se sua rematrícula está disponível. Basta clicar em “Iniciar Rematrícula” para 

acessar a próxima etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ATENÇÃO: Se sua rematrícula não estiver disponível entre em contato com a CEAL Virtual pelos canais de 

atendimento que constam ao final deste tutorial. 

6. SEMPRE leia atentamente todas as informações que apresentarmos, pois elas serão importantes para 

você compreender todos os procedimentos. 

 
Clique no OK na tela acima para continuar. 

 
 
 
 

2021/1 

2021/2 



 

7. Confira com atenção todas as suas informações cadastrais e caso identifique alguma informação 

incorreta ou desatualizada, compareça à Central de Atendimento ao Aluno – CEAL e solicite a 

atualização cadastral. 

 

8. No passo seguinte, observe atentamente todas as informações disponíveis para a seleção das 

disciplinas, como: a) Opção de turmas de disciplinas do seu currículo; b) turmas de outras disciplinas 

fora do seu currículo; c) vagas disponíveis e valor integral da disciplina no semestre letivo vigente; 

 
Para selecionar as disciplinas desejadas MARQUE o check o box localizado ao lado esquerdo de sua tela. 

 
 
 
 
 
 

DICA SUPER IMPORTANTE: 
As disciplinas/turma em “NEGRITO” são ofertas de outros cursos/turnos que possuem equivalência com o 

seu curso. Portanto, atente-se para não selecionar disciplinas equivocadamente. 



 

 
 

9. Caso deseje verificar a data das aulas, dias da semana, professor, horários, sala de aula onde 

ocorrerão as aulas clique no botão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

10. ATENÇÃO: para prosseguir você precisa selecionar as disciplinas desejadas e clicar em AVANÇAR. 

 
LEMBRETE: Muita atenção nas disciplinas/turmas/turnos que está selecionando. Evitando assim 

transtornos com alterações ou perda de vagas. 
 

11. Observe que ao selecionar as disciplinas, o valor da semestralidade e mensalidades serão 

apresentadas. Estes valores são integrais e poderão sofrer alterações dependendo de bolsas e 

descontos que você possuir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Na etapa seguinte o plano de pagamento vigente para a semestralidade do semestre será 

apresentado. Lembre-se de clicar em AVANÇAR para prosseguir. 

 
DICA IMPORTANTE: Caso tenha dúvidas quanto à composição de suas mensalidades, entre em contato 

pelos canais de atendimento que constam ao final deste tutorial. 
 

13. Na simulação abaixo você poderá observar o valor de suas mensalidades, bem como verificar bolsas e 

descontos que possuir, bem como valores financiados pelos programas Fies, Fundacred ou outros 

que a IES possuir convênio. Sempre valide todas as informações e em caso de divergências entre em 

contato com a CEAL pelos canais disponibilizados ao fim deste Tutorial conforme sua Unidade de 

Ensino. 

 
Se tudo estiver correto, clique em OK para que você seja direcionado à página final de confirmação. 

 
 

14. Nesta etapa você terá acesso ao resumo de suas disciplinas selecionadas, bem como a composição 

de suas parcelas. Verifique as informações e estando tudo correto, lembre-se de clicar no botão “EU 

CONCORDO” e em seguida “AVANÇAR” para que sua rematrícula seja confirmada. 

 



 

 

 
 

15. Após concluir sua rematrícula você pode conferir os comprovantes, sendo: 

a) Aditivo Contratual: Clique no local indicado (Reemitir) para ter acesso ao documento. 

 
 
 
 
 
 
 

2021/1 



 

b) Comprovante das Disciplinas e Horários: Clique no local indicado (Imprimir) para ter acesso ao 

documento completo em formato para emissão. 

 
 

c) Para a abertura do Protocolo, acesse o menu abaixo: 

 
 
 

d) Selecione a opção SERVIÇO e escolha o protocolo de nome REMATRÍCULA ACADÊMICA: 



 

 

 
Descreva com detalhes sua necessidade e nossa equipe analisará e em caso de dúvidas entraremos em 

contato para esclarecimentos e atendimento à sua solicitação. 

ATENÇÃO: Alterações de Disciplinas Após a Conclusão Pelo Portal: 
As alterações de disciplinas serão realizadas SOMENTE mediante abertura do Protocolo “Rematrícula 

Acadêmica” no portal do aluno. Fique atento ao andamento da sua solicitação via portal do aluno. 
 

Caso você tenha dúvidas quanto ao processo de rematrícula entre em contato conosco pelos canais 
abaixo: 

 

• Campus I e II Porto Velho: ceal@saolucas.edu.br e (69) 3211.8001 

• WhatsApp Web (69) 3211.8000: Canal digital de atendimento. 

• Chat On Line – Portal do Aluno: Canal digital de atendimento. 

mailto:ceal@saolucas.edu.br


 

• Como Acessar o Chat: 

 

 

 
Você também poderá solicitar atendimento presencial, basta você agenda um horário. Nossos 

colaboradores estarão em atendimento em um de nossos laboratórios de informática e poderão lhe 
atender conforme seu agendamento de horário, e acordo com os turnos de horários estabelecidos no 

edital de Rematrícula. Informe-se na Recepção da CEAL de sua Unidade o laboratório disponível. 
 


