
TUTORIAL
REMATRÍCULA

Um guia explicativo sobre o processo de rematrícula



PARA QUE SERVE? 

A rematrícula é um proceso liberado em seu
área do aluno, pelo link: 

Ela serve como uma renovação do seu vínculo
com a Universidade, ou seja, caso você não
realize, não há avanço no seu curso.

        https://novoportal.cruzeirodosul.edu.br/

https://novoportal.cruzeirodosul.edu.br/
https://novoportal.cruzeirodosul.edu.br/


O prazo de liberação normalmente é sempre nos

finais dos semestres, que é Junho e Dezembro,

ficando disponível para realizar durante os meses

de férias (Julho e Janeiro). 

O valor da rematrícula é o mesmo valor das suas

mensalidades, sendo que há reajuste nos valores a

partir de cursar dois semestres!

A rematrícula é considerada a mensalidade dos

meses de Janeiro e Dezembro. Ao pagar o título,

você se rematricula para o semestre seguinte do

seu curso.

 

 

QUANDO OCORRE A
REMATRÍCULA?



BLOQUEIOS NA SUA REMATRÍCULA

A rematrícula é bloqueada em 2 ocasiões, sendo elas:

Caso tenha
mensalidades do

semestre em atraso. 

Caso você esteja se
rematriculando para o seu
último semestre, e esteja
com seu CERTIFICADO E
HISTÓRICO DO 2° GRAU

pendente!



PASSO A PASSO 

Entre em sua área do aluno pelo link >
https://novoportal.cruzeirodosul.edu.br/

Insira seu RGM e senha

https://novoportal.cruzeirodosul.edu.br/


PASSO A PASSO 

Ao entrar em sua área
do aluno, verifique no
canto esquerdo da tela,

e clique na opção de
REMATRÍCULA.



Clique em REMATRÍCULA.

PASSO A PASSO 



Clique em "ESTOU CIENTE".

PASSO A PASSO 



Nessa tela, você poderá verificar seu contrato de matrícula, clique em "Li o contrato e concordo
integralmente com todas as cláusulas dispostas".

Logo após isso, clique em Confirmar!

PASSO A PASSO 



Nessa tela, você poderá seu curso, semestre em que estará se
rematriculando.

 

Clique em "PROSSEGUIR".

PASSO A PASSO 



Nessa tela, as disciplinas que constarem em "Série Regular", são as
disciplinas que você cursará no semestre seguinte. 

 

PASSO A PASSO 



Lembre-se de verificar se há matérias para inclusão na seção de "DPS/ADAPTAÇÕES".

Você deve inclui-las manualmente.

A não inclusão de certas DP's, pode atrasar o tempo de conclusão do curso, tendo em
vista que cada matéria tem seu tempo de liberação e inclusão! 

PASSO A PASSO 



Após todo o trâmite, clique na opção de "Gravar", para que o
sistema grave as matérias que você irá cursar. 

PASSO A PASSO 



Irá aparecer uma notificação que seu processo foi realizado com sucesso!

PASSO A PASSO 

Clique em "OK" para realizar o pagamento da sua rematrícula!



PASSO A PASSO 

Selecione a melhor opção de pagamento para você! 

 

Após a baixa do título, sua rematrícula será confirmada e você estará
matriculado no semestre seguinte!



11 94262-2310
 

academico@eduit.com.br

DÚVIDAS

Caso tenha ficado com dúvidas, segue nossos contatos oficiais:

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511942622310&text=Ol%C3%A1!+

