
Orientações para Rematrícula Online no Portal do Aluno 

Página 1/21 

PASSO 1 - ACESSO AO PORTAL UNIVERSITÁRIO 

Acessar o site da FEPI http://www.fepi.br, clicar na aba Alunos e selecionar Portal Universitário, 

conforme tela a abaixo: 

 

 

Para acesso ao Portal Universitário preencha os campos de Usuário (nº de matrícula) e Senha 

e clique em acessar. 

 

  

http://www.fepi.br/
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PASSO 2 - ACESSO A REMATRÍCULA ONLINE 

Selecione o ícone “Matrícula online” para que possa renovar a sua matrícula para o próximo 

período letivo. Após leitura da mensagem inicial clique em “Próximo”. 

 

 

PASSO 3 – Período Letivo e Cursos Disponíveis  

Nesta etapa é exibido os períodos letivos e cursos disponíveis para a rematrícula. É Necessário 

clicar no ícone “Próximo”, para a visualização da próxima etapa. 
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PASSO 4 – TUTORIAL DE ORIENTAÇÕES DO PROCESSO DE REMATRÍCULA 

Você terá a opção de pular o tutorial e prosseguir com a sua matrícula, porém é importante segui-

lo para que receba as orientações e tenha conhecimentos necessários para realizar sua matrícula 

corretamente. Outro detalhe importante é que, se você sair do tutorial e desejar voltar durante o 

processo de matrícula você clica apenas no ícone , conforme demostro abaixo: 
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Nesta etapa “Tutorial” o portal apresenta as orientações tais como: 

 Quadro de horários: você poderá adicionar ou excluir disciplinas, conforme ofertas de 

turmas/disciplinas para o período letivo, sendo possível remover disciplina clicando em 

ou adicionar disciplinas clicando em , conforme sinalizado. Para continuar no tutorial 

clique em . 

 

 Erros de validação: você vai identificar os erros que ocorreram na sua matrícula, clicando 

sobre a caixa de erros (abrir o painel de validações) e assim prosseguir com o tutorial. 
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Matrícula sem erros de validações: 

 

 

Matrícula com erros de validação: Solicitando Sub-turma 

Neste exemplo está faltando selecionar a sub-turma na disciplina UNI2189 – criação e Produção 

de Aves e Suínos, conforme demonstrado abaixo: 
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Verificando detalhes do erro apresentado:  

Neste caso para o ajuste da sub-turma é necessário finalizar o tutorial ou clicar em , 

para que você possa editar a disciplina sinalizada e selecionar a sub-turma, conforme demostrado 

abaixo: 
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Nesta etapa selecione a Sub-turma e clique em , conforme demonstrado abaixo: 
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da disciplina com a sub-turma vinculada e sem erros para a continuidade da matrícula:  

 

 

Matrícula com erros de validação: Necessidade do Preenchimento da Sub-turmas. 

Neste exemplo é preciso identificar a sub-turma correta para cada disciplina, pois é obrigatório 

selecionar sub-turmas para efetivar a sua matrícula, veja as demonstrações abaixo: 
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Matrícula com choque de horários em sub-turmas: Disciplina UNI108A – PI: Probabilidade e 

Estatística na Sub-turma – Prática T1 no horário de Quinta-feira das 21:00h – 22:40h e a 

disciplina UNI2124 – Física – Termodinâmica e Ondulatória na Sub-turma – Prática T2 no 

horário de Quinta-feira das 21:00h – 22:40h 
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Sem Sub-turmas não é possível confirmar a matrícula com sucesso. 

 

 

Com Choque de horário entre disciplinas não é possível confirmar a matrícula com sucesso. 
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Matrícula sem choque de horários: Ajustes pela Sub-turma 

Disciplina UNI108A – PI: Probabilidade e Estatística na Sub-turma – Prática T1 no horário de 

Quinta-feira das 21:00h – 22:40h e a disciplina UNI2124 – Física – Termodinâmica e 

Ondulatória na Sub-turma – Prática T2 no horário de Terça-feira das 19:00h – 20:40h 
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Matrícula sem choque de horários: Ajustes pela troca de Turma/Disciplina 

Neste caso de choque de horário poderá ser feita a troca de uma das disciplinas de turma para a 

retirada do choque de horário entre elas, ou seja, a disciplina UNI108A – PI: Probabilidade e 

Estatística na Sub-turma – Prática T1 no horário de Quinta-feira das 21:00h – 22:40h na turma 

58N4A e a disciplina UNI2124 – Física – Termodinâmica e Ondulatória na turma 8M4A no período 

matutino, conforme demostro abaixo: 

OBS: para a troca de disciplinas é necessário selecionar a disciplina e a turma que deseja adicionar 

a disciplina e depois clicar em . 
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Somente sem o choque de horário é possível confirmar a matrícula com sucesso, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

 

Seguindo ainda o “tutorial” clicando em .é possível ver detalhes das disciplinas, clicando 

nela, conforme demonstrado abaixo: 
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Avançando no “tutorial” clicando em  é possível identificar a lista de disciplinas em que 

você poderá se matricular, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

Nesta etapa do “tutorial” você visualiza as disciplinas que poderá se matricular e após clique em 

 e prossiga com a sua matrícula. 
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PASSO 5 – PROSSEGUIR COM A MATRÍCULA 

Nesta etapa após ter realizado os ajustes necessários para a matrícula tais como: adição ou não 

de disciplinas, vínculos das sub-turmas se necessário, retirada de choque de horários, entre outros 

ajustes necessários, será possível prosseguir com sua matrícula, clicando em “Próximo” 
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Nesta etapa “Contrato financeiro”, atente-se a as orientações para a garantia contratual. 

 

 

Nesta etapa a visão de “Confirmação de matrícula executada com sucesso”, podendo assim 

emitir e imprimir o boleto para pagamento de sua matrícula. 
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PASSO 6 – Emissão do Boleto pelo processo de matrícula 

Nesta etapa “Escolha de forma de pagamento” é necessário clicar em  que o boleto será 

emitido em pdf, conforme demonstrado abaixo:  

OBS: Necessário que tenha instalado o leitor de arquivo PDF em sua estação de trabalho 

para a emissão, leitura e impressão do boleto. 

 

 

 

Visão do Boleto Gerado para impressão  ou download  
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PASSO 7 – Emissão do Boleto pelo Financeiro 

Selecione o ícone “Financeiro” em seguida o “Período letivo” desejado, clicar no ícone  

para a emissão do boleto para pagamento da matrícula, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

Visão do Boleto Gerado para  
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PASSO 8 – Emissão de Requerimento de Matrícula  

Selecione o ícone “Relatórios” em seguida o “Período letivo” desejado, clicar no ícone 

 para a emissão do requerimento de matrícula, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

Visão do Requerimento de Matrícula emitido: 

OBS: Necessário que tenha instalado o leitor de arquivo PDF em sua estação de trabalho 

para emissão, leitura e impressão do Requerimento de Matrícula. 
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Visão do Requerimento de Matrícula para impressão  ou download  

 

PASSO 9 – Emissão de Contrato de Prestação de Serviço/Termo Aditivo  

Selecione o ícone “Relatórios” em seguida o “Período letivo” desejado e assim já poderá clicar 

no ícone  para a emissão do documento, conforme demonstrado abaixo: 
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Visão do Contrato de Prestação/Termo Aditivo emitido: 

OBS: Necessário que tenha instalado o leitor de arquivo PDF em sua estação de trabalho 

para emissão, leitura e impressão do Contrato de Prestação de Serviço/Termo Aditivo. 

 

 

Visão do Contrato de Prestação de Serviço/Termo Aditivo para impressão  ou download 

 

 


