1) QUAL É A VANTAGEM DE FAZER A REMATRÍCULA ANTECIPADA?
Você terá o desconto adicional de 5% parcela de janeiro de 2022, que corresponde a
sua rematrícula, realizando o pagamento até a data de vencimento. A rematrícula
antecipada permite que você saiba, imediatamente, quais serão as disciplinas
obrigatórias que fazem parte do seu módulo de estudo e as disciplinas recomendadas.

2) O QUE SÃO DISCIPLINAS RECOMENDADAS/SELECIONADAS?
São disciplinas que constam na matriz curricular do seu curso e que você não obteve
aprovação ou ficaram pendentes de semestres anteriores. Como você precisa repor
essas disciplinas, a UNIASSELVI recomenda que você as curse no próximo semestre
letivo, porém, caso não tenha disponibilidade, é possível realizar a exclusão dessas
disciplinas assim que iniciar o processo de rematrícula antecipada.

3) O QUE SÃO DISCIPLINAS OPCIONAIS?
São disciplinas que constam na matriz curricular do seu curso nos módulos anteriores a
este e que você ainda não cursou, porém, estão liberadas para cursar no próximo
semestre. Você poderá realizar a inclusão dessas disciplinas, caso queira, assim que
clicar no botão “Iniciar rematrícula”.

4) A RENOVAÇÃO ANTECIPADA TEM ALGUM CUSTO?
Não. A renovação antecipada, que tem como objetivo o planejamento do próximo
semestre letivo, não tem custo adicional.

5) QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS APÓS A REMATRÍCULA ANTECIPADA?
Após confirmar o processo de rematrícula antecipada, você não precisará realizar
nenhum procedimento acadêmico neste momento, mas, para garantir a sua matrícula
no próximo semestre letivo, será necessário:
✓ Pagamento da mensalidade de janeiro de 2022 até a data do vencimento.
✓ Aceite do contrato que será liberado ao término do semestre letivo vigente.
✓ Caso tenha mensalidades anteriores pendentes, serão necessários a
negociação e o pagamento.

6) PRECISAREI PAGAR AGORA A PARCELA DE REMATRÍCULA?

Não. A sua parcela de rematrícula só terá vencimento em janeiro de 2022, na mesma
data em que você costuma pagar as suas mensalidades. Neste momento, você precisa
apenas iniciar o processo de rematrícula, confirmando as disciplinas que cursará no
próximo semestre.

7) POSSO MOVIMENTAR AS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS?
Não. As disciplinas listadas como “obrigatórias” fazem parte do módulo de estudo atual
do seu curso e do planejamento acadêmico que a instituição programa e oferece para
que você possa concluir o seu curso dentro do período regular.

8) É POSSÍVEL EXCLUIR ALGUMA DISCIPLINA “RECOMENDADA” OU “POSSÍVEL PARA
CURSAR” APÓS TER ACEITADO A REMATRÍCULA ANTECIPADA?
Sim. Após o aceite da rematrícula antecipada, você poderá solicitar a exclusão da
disciplina “recomendada” ou “possível para cursar” no seu AVA ou no UNIASSELVI Leo
App, no caminho: Atendimento > Novo atendimento > Análise para ajuste de disciplina
regular.
Após o início do semestre letivo, você mesmo poderá excluir ou incluir disciplinas no seu
AVA ou UNIASSELVI Leo App até 30 dias antes do início da disciplina. Utilize a
funcionalidade Ajuste de disciplina.

9) PRECISO IR AO POLO PARA CONCLUIR MEU PROCESSO DE REMATRÍCULA MESMO
APÓS TER FEITO A REMATRÍCULA ANTECIPADA NO AVA/ UNIASSELVI Leo App?
Não. O aceite na rematrícula antecipada, o pagamento da parcela do mês de janeiro e o
aceite do contrato serão suficientes para você habilitar a renovação do seu processo
acadêmico para 2022/1, sem a necessidade de se deslocar até o seu polo de apoio
presencial.

10) CASO EU TENHA ALGUMA DÚVIDA A RESPEITO DA REMATRÍCULA ANTECIPADA,
QUAL CANAL DEVO UTILIZAR?
Você poderá entrar em contato com o nosso time de atendimento por meio do
WhatsApp (47) 3301-6100. Você também pode abrir um atendimento no seu AVA ou
UNIASSELVI Leo App no caminho: Atendimento > Novo atendimento > Solicitações
Acadêmicas > Dúvidas sobre Rematrícula Antecipada.

11) ATÉ QUANDO POSSO REALIZAR A REMATRÍCULA ANTECIPADA?
Você pode realizar a Rematrícula Antecipada até 31/12/2021.

12) POR ONDE REALIZO A REMATRÍCULA ANTECIPADA?
Por meio do seu AVA ou UNIASSELVI Leo App. Ao acessar, será disponibilizada uma tela
com as informações para a rematrícula antecipada.

13) SE EU CLIQUEI EM “NÃO FAZER A REMATRÍCULA ANTECIPADA”, MAS MUDEI DE
IDEIA E DESEJO FAZER A REMATRÍCULA ANTECIPADA, TENHO COMO MODIFICAR
MINHA DECISÃO?
Sim. Se você mudou de ideia e agora tem interesse em realizar a rematrícula antecipada,
poderá entrar em contato conosco através do WhatsApp (47) 3301-6100 e solicitar para
que seja disponibilizada novamente a opção de rematrícula, ou abrir um atendimento
por meio do AVA ou UNIASSELVI Leo App em Atendimento > Novo atendimento >
Solicitações Acadêmicas > Dúvidas sobre Rematrícula Antecipada.
14) JÁ ACEITEI A REMATRÍCULA ANTECIPADA, MAS ATÉ O MOMENTO NÃO ESTÁ
DISPONÍVEL MINHA PARCELA PARA PAGAMENTO, QUANDO CONSEGUIREI
PAGAR?
A previsão da liberação da parcela de 2022/1 está prevista para dezembro/2021, após o
término do período letivo. Acompanhe através do seu AVA ou UNIASSELVI Leo App em
Financeiro > Mensalidades.
15) SE EU DER O ACEITE NA REMATRÍCULA ANTECIPADA E DEPOIS NÃO QUISER
PROSSEGUIR COM O CURSO, ESSE ACEITE GERARÁ ALGUMA COBRANÇA?
O aceite na rematrícula antecipada não influencia para a confirmação da matrícula e não
gera cobrança. Este momento é para você planejar as suas disciplinas. Para a efetivação
da renovação da matrícula e para a cobrança das mensalidades no semestre, depende
das regras previstas no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

16) COMO CONSIGO VISUALIZAR OS VALORES QUE FICARÁ O MEU SEMESTRE E QUAL
O VALOR DA REMATRÍCULA?
O financeiro de 2022/1 estará disponível em dezembro de 2021, após o término do
período letivo. Lembrando que seu contrato é semestral e, como padrão, são seis
parcelas iguais, mas na primeira parcela (Matrícula) você terá 5% de desconto, caso
efetue a rematrícula antecipada. Os valores podem ser diferentes quando você tiver
algum desconto diferenciado em uma das parcelas, ou fizer qualquer inclusão ou
exclusão de disciplinas após o faturamento da parcela.
Após o lançamento, os valores estarão disponíveis para consulta no seu AVA ou
UNIASSELVI Leo App em Financeiro > Mensalidades.

17) ALGUMAS DISCIPLINAS INFORMAM QUE NÃO HÁ OFERTA PARA O SEMESTRE,
QUANDO PODEREI CURSÁ-LAS?
As disciplinas poderão ser solicitadas através da ferramenta de Ajuste de Disciplinas no
seu AVA ou UNIASSELVI Leo App. Caso necessário, você também pode abrir um
atendimento em Atendimento > Novo Atendimento > Solicitações Acadêmicas >
Análise para ajuste de disciplina em reposição.

18) O VALOR QUE CONSTA NA DESCRIÇÃO DA REMATRÍCULA JÁ ESTÁ COM OS
DESCONTOS? SE NÃO, QUANDO CONSEGUIREI VISUALIZÁ-LOS?
O valor apresentado não tem o desconto da rematrícula antecipada. O desconto será
lançado em dezembro, após o término do período letivo, para efetivar a rematrícula
antecipada.
Pode haver variações no valor da mensalidade referente a descontos e reajustes para
2022/1.

