
 
 

 

REMATRÍCULA – INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 

Prezado aluno, 

 

Seguem as principais informações para a rematrícula do 2º semestre de 2010 da UNITINS, que se inicia dia 26 

de julho de 2010. 

Dos prazos de rematrículas: 

Data de Início: 26/07/2010 

Data de término: 15/08/2010 

Todos os alunos não rematriculados até 15/08/2010 terão suas matrículas canceladas logo após essa 

data. Não haverá deferimento para rematrícula fora de época. Atenção, não perca esse prazo! 

A partir de 16/08/2010, para os alunos regularmente matriculados, serão abertas as matrículas nas 

Disciplinas para Correção de Fluxo Curricular, a todos os alunos que passaram pelo processo de regularização 

acadêmica. Também serão divulgadas as datas e o modelo do processo de dependência para os alunos com 

reprovação em disciplinas do semestre anterior. 

Dos descontos especiais de rematrícula: 

26/07/2010 até 08/08/2010 - 20% de desconto 

09/08/2010 até 15/08/2010 - 15% de desconto 

Atente-se ao processo de renegociação! 

Verifique abaixo qual é a sua situação e qual processo deve seguir para fazer a sua renegociação: 

1) Aluno com parcelas de acordo vencidas e não pagas: 

O aluno deverá realizar o pagamento dessas parcelas através dos boletos disponíveis no portal. Lembrando 

que essas parcelas não terão um re-parcelamento. O aluno que estiver com parcelas de acordo vencidas não 

conseguirá realizar o processo de rematrícula. 

2) Aluno com parcelas de acordo a vencer: 

O acordo será mantido e não ocorrerá re-parcelamento. O aluno conseguirá realizar o processo de rematrícula 

normalmente. 

3) Aluno com parcelas do período vencidas e não pagas: 

O aluno deverá negociar todas as parcelas vencidas, sendo entrada mínima de 30% com o valor mínimo da 

parcela de R$ 100,00 e o valor poderá ser dividido em até oito parcelas, de acordo com o TAC (Termo de 



 
 

 

Ajustamento de Conduta) assinado entre a Unitins, a Eadcon e a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. 

Alunos formandos terão condições diferenciadas, também seguindo o que foi acordado no TAC. 

Na existência de parcelas a vencer do período, estas não serão inclusas na entrada dos 30%. As 

parcelas receberão os descontos de pontualidade antes de entrarem no parcelamento. 

4) Aluno que possuir somente parcelas do período a vencer: 

O aluno deverá negociar no portal onde receberá o desconto de pontualidade e poderá parcelar em 1+ 3 

parcelas de igual valor. 

Número de Parcelas e vencimentos de parcelas: 

Todas as rematrículas realizadas em julho e agosto terão a matrícula + 5 parcelas. 

Entre o vencimento da parcela de Matrícula e a o vencimento da 1° mensalidade haverá um intervalo 

mínimo de 25 dias, dependendo da opção da data do vencimento escolhida pelo aluno. As opções de datas de 

vencimento da mensalidade são: 05, 10, 15, 20 e 25 

Exemplo: rematrícula realizada 05 de agosto, com a opção de vencimento dia 25, a 1ª parcela vencerá 

dia 25/09/2010; 2ª em 25/10; 3ª em 25/11; 4ª em 25/12 e 5ª parcela em 25/01/11. 

 

Observações importantes: 

 

• Somente poderão se rematricular acadêmicos que estiverem regularmente matriculados no 1º 

semestre de 2010. Alunos que não estão nessa situação, têm até 30/07, impreterivelmente, para enviar o 

requerimento de matrícula fora de época. Após essa data, todos os requerimentos serão indeferidos pela 

Secretaria acadêmica. 

• Lembramos que alunos que não estão regularmente rematriculados no período não serão 

considerados alunos da instituição e não receberão material didático, nem assistir às aulas, efetuar avaliações 

ou ter sua presença registrada. O contrato de prestação de serviços do aluno encerra-se com o fim do 

semestre em que foi regularmente matriculado. 

• Os pagamentos dos boletos deverão ser realizados somente através da rede bancária. 

Não fique com dúvidas. Conte com o nosso apoio pelo canal de contato 0800 704 4944. 

Queremos ver o seu nome na chamada do segundo semestre de 2010 e você formado, trabalhando e 

realizando seu sonho em um futuro próximo. 

 

Prof. Dr. Geraldo da Silva Gomes 

Pró-reitor de Graduação -  UNITINS 


