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Informamos que todos precisarão acessar o sistema

com o CPF DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO e sua

SENHA. O Acesso de responsável financeiro, segundo

a Nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), é

exclusivo para o responsável do aluno que assina o

contrato. Sendo assim, os únicos funcionários

autorizados para o recadastramento e consulta de

senha, são os profissionais de TI, que podem ser

contatados através do e-mail suporteti@univille.br

ou WhatsApp (47) 9.8421-4049.

Agradecemos a compreensão e 

desejamos uma boa rematrícula!



1º Passo:

Primeiramente, faça o login no Portal Univille Educa

com seu CPF de responsável financeiro e senha. Caso

tenha algum problema de acesso com sua senha, entre

em contato com TI pelo e-mail: suporteti@univille.br.



Selecionar o aluno o qual deseja realizar a
rematrícula. Em caso de mais filhos, deve-se concluir
um processo totalmente para depois realizar a
rematrícula dos outros. 

Clique em cima da janela "Educacional".

2º Passo:

3º Passo:



4º Passo:

Clique no Botão "Rematrícula" no canto esquerdo da tela. 

5º Passo:

Clique no Botão "Iniciar" para dar início ao processo de
rematrícula. 



6º Passo:

Selecione o período para realizar a rematrícula. Caso o
aluno também estude no Integral/Semi Integral, o processo
deverá ser realizado duas vezes, primeiro do turno
matutino e depois do turno complementar. 

7º Passo:

Após selecionar o período, clique em "Continuar Matrícula..."



8º Passo:

Clique em "Confirmar Matrícula".

9º Passo:

Ao aparecer essa janelinha com a informação de que a
matrícula foi realizada com sucesso, clique em "ok".



10º Passo:

Após clicar em "ok", esta janela aparecerá e a matrícula estará
efetivada. Este ainda não é o CONTRATO DE MATRÍCULA que
precisa ser entregue. Clique em "fechar".

11º Passo:

Clique em "relatórios" para emitir os contratos de matrícula. 



12º Passo:

Clique em "Emitir Relatórios". Após, clique em Ficha de Matrícula" e "Contrato por
aluno" para imprimir ambos os documentos. Alunos do Período Integral/Semi-
Integral precisam dos dois contratos impressos: matutino e do turno complementar.
Imprimia uma via da ficha e duas vias dos contratos. 

13º Passo:

Clique em "Financeiro" e depois em "Extrato Financeiro". Você
visualizará o boleto de rematrícula disponível para impressão.
basta clicar em cima do boleto para que ele possa ser impresso. 

Não esqueça de realizar o pagamento para que sua matrícula seja
validada e entregue os contratos junto da ficha de matrícula até
20/12/2022!



Esperamos que o passo a passo tenha ajudado 
e esperamos tê-los conosco em 2023!


