
 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos de Matrícula  
para o 2º semestre letivo de 2014 – Veteranos 

 
 

Período de matrícula: de 01 a 15 de julho de 2014 

 

 

1) Acesse o site da universidade www.cruzeirodosulvirtual.com.br; 

 

 
 

2) No canto superior direito “Acesso ao Aluno”, digite o Login (CA/RGM) e a sua senha > OK; 

Obs: caso tenha se esquecido da senha, clique em Esqueci minha senha – “Graduação – EaD” 

– Preencha os dados solicitados – clique em “Recuperar minha senha”. A senha será enviada 

para o e-mail cadastrado; 

 

 
 

3) Confira seus dados pessoais e, constatado algum equívoco, solicite alteração no Polo de Apoio 

Presencial ou na CAA online; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Atualize seu e-mail e telefone, pois, após a conclusão do processo da matrícula, 

enviaremos e-mail confirmando sua matrícula para o 2° semestre letivo de 2014. Caso você 

não possua e-mail, é imprescindível que crie um e informe-o no programa web de matrícula 

(selecionando o botão alterar  ou na CAA. 

 

5) Na Área do aluno > Financeiro > Boleto Bancário 2ª via: Imprimir e realizar o pagamento do 

boleto referente a julho/Rematrícula; 

 
 

6) Efetue o pagamento na rede bancária, após a compensação (48h úteis) acesse novamente a 

área do aluno e clique no banner Rematrícula  (no lado 

direito da tela);  

 

7) Leia atentamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, confirme, concordando 

com os termos; 

8) Na tela de matrícula, confira seus dados acadêmicos e clique em . O Sistema 

mostrará a grade horária das disciplinas em que você poderá se matricular; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Neste mesmo aplicativo você poderá escolher as disciplinas Optativas; 

 
 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Optativas são disciplinas que o aluno escolhe num rol de disciplinas selecionadas pela 

Coordenação de seu Curso, que são oferecidas pelas demais Coordenações. Podem ser, 

também, disciplinas especialmente criadas na modalidade Optativa. 

A carga horária da disciplina optativa, distribuída por duas ou mais séries do curso, faz parte 

da matriz curricular, devendo ser cursada para a integralização do curso. 

 

10) PARA QUE VOCÊ ESCOLHA AS DISCIPLINAS OPTATIVAS, QUANDO FOR O CASO, SIGA OS 

PASSOS ABAIXO: 

 

a) Após seguir os passos citados, de 1 a 8, acesse a lista de Disciplinas Optativas oferecidas 

no 2º semestre de 2014; Clique em “Exibir lista de optativas”, no canto inferior esquerdo; 

b) Faça sua escolha; 

c) Clique em “Incluir/OK” e “Gravar”  

 
Você pode visualizar em “Consultas” (Área do Aluno > Login > senha > Consultas> Histórico) se 

tem que cursar disciplinas Optativas e as respectivas cargas horárias. 

A matrícula só será concluída após o pagamento do boleto de matrícula e após inclusão e 

gravação das disciplinas, inclusive optativa, quando for o caso; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Após a gravação de sua matrícula imprima o seu Requerimento de Matrícula ou grave o 

arquivo em seu computador, trata-se de comprovante da sua matrícula. 

 
 

COMO INCLUIR DEPENDÊNCIAS E/OU ADAPTAÇÕES 

 

12) Você deve observar se a disciplina está sendo oferecida. Você poderá cursar DP ou 

Adaptação, o que dependerá somente de sua disponibilidade e da oferta;  

 

13) Após clicar em “Gravar”, o sistema apresentará o Requerimento de Matrícula e incluirá o 

valor da DP e/ou Adaptação nas parcelas seguintes. Imprima o seu Requerimento de Matrícula ou 

grave o arquivo em seu computador, é o comprovante da sua matrícula; 

 

14) Até o último dia do período de rematrícula, você poderá acessar o sistema e alterar sua 

rematrícula (as alterações realizadas serão inclusas ou abatidas nas parcelas seguintes); 

 

15) Caso, no período letivo, não haja oferta de qualquer disciplina a ser cursada para evitar-se 

a perda de vínculo e futura adaptação à matriz curricular vigente, ou os alunos que devem 

somente carga horária de Atividades Complementares terão, também, que acessar o programa 

de matrícula e matricular-se em uma disciplina ELETIVA e gravá-la, será gerada a taxa de R$ 

150,00, conforme consta no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Cláusula 25, 

Parágrafo Único. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETO DE REMATRÍCULA 

 

 O boleto estará disponível na Área do Aluno até a data constante no EDITAL DE 

PRORROGAÇÃO DE MATRÍCULA PARA VETERANOS; 

Obs.: Caso você tenha débito, não conseguirá renovar sua matrícula. Neste caso, deverá 

negociá-lo, pessoalmente, no Caixa da Universidade ou nos Escritórios de Cobrança 

indicados na Área do Aluno, antes do final do prazo concedido para renovação da 

rematrícula. 

 

 Se estiver em dia com suas obrigações contratuais e o boleto não estiver disponível na Área 

do Aluno, deverá procurar a CAA, o Caixa da Universidade ou o polo de apoio presencial; 

 

 Até o vencimento, será concedido o desconto que consta no Anexo do Contrato de Prestação 

de Serviços Educacionais (disponível no programa de matrícula). 

Após o dia 15 de julho de 2014, caso ocorra a prorrogação do período de matrícula, a 

mesma estará condicionada à existência de vaga; 

 

 Se você for cursar apenas Dependências (DPs) e/ou Adaptações, os valores serão 

calculados nas próximas mensalidades e você pagará o valor proporcional à carga horária a 

ser cursada; 

 

 Após o encerramento do período de matrículas será cobrada a taxa de R$ 50,00 para que o 

aluno protocole pedido de Prorrogação de Matrícula. 

 

ATENÇÃO! 

É IMPORTANTE ATUALIZAR SEU ENDEREÇO. Para tanto, entregue, no seu polo de apoio 

presencial, cópia do Comprovante de Residência que contenha, preferencialmente, o CEP. 

A data de emissão deste comprovante não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias. 

 


