2022
De: Colégio Alpha – Grupo Unis
Para: Pais e Responsáveis
Assunto: Rematrícula
Data: 15/09/2021
PREZADOS PAIS E RESPONSÁVEIS,
Os anos de 2020 e 2021 foram repletos de desafios e só conseguimos superá-los porque
caminhamos juntos. O nosso propósito continua sendo a oferta de um ensino de qualidade aliado à
formação integral do educando e, para isso, não medimos e nem mediremos esforços. Sabedores que
esse é também o desejo de vocês agradecemos a confiança depositada até aqui e os convidamos a
continuarem dividindo a educação de seus filhos com o nosso colégio.
Como realizado no ano anterior, iniciaremos a rematrícula online em 17 de setembro para
que seus filhos já garantam suas vagas para 2022.
Siga o passo a passo:
1. Acesse o portal do aluno (portalacademico.unis.edu.br);
2. Clique em Portal do Aluno;
3. Utilize como usuário o registro acadêmico do aluno (RA) e a senha (data de nascimento,

ex.: 25112010) e em seguida clique em acessar;
Selecione a opção “Rematrícula”
Apresentação da “Rematrícula 2022”, clique em
Verifique o período letivo e a seguir clique em próximo;
Verificar “Disciplinas” e clique em “Próximo”;
Selecione o Plano de Pagamento (conforme desejar) e clique em “Próximo”;
Verifique o termo de rematrícula do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e clique em
“Li e aceito (Finalizar Matrícula) ”;
10. Selecione a forma de pagamento conforme selecionado anteriormente (boleto ou cartão)
11. Imprima o Boleto e ou finalize o pagamento via cartão (confirme os dados cadastrais e preencha
os dados do cartão).
12. Informações e Planos de Pagamentos:
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Os valores das mensalidades voltarão ao normal a partir de janeiro de 2022, ou seja, serão
suspensos os descontos ofertados em decorrência da pandemia.



As rematrículas poderão ser divididas em até 5 vezes, conforme tabela abaixo.

Cristiane Maria da Cunha Arci – Diretora

