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CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX 
 

EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2020.1 
 
Em conformidade com as normas regimentais desta IES, a Secretaria Geral do Centro Universitário FACEX 
torna público que, de 09 a 19 de janeiro de 2020, estará aberta a renovação de matrícula online para o 1º 
semestre de 2020, de acordo com os procedimentos deste edital. 

 
1. PROCEDIMENTOS 

Os alunos que tiverem efetuado o pagamento da 1ª parcela 2020.1 (matrícula), com vencimento em 
07/01/2020, deverão acessar o nosso site: www.unifacex.com.br, clicar no banner da rematrícula 2020.1 e 
seguir as orientações apresentadas na tela inicial, para auxiliá-los nesse processo, disponibilizamos no AVA, 
comunidade da Central de Relacionamento, um tutorial (passo a passo) da rematrícula online 2020.1 no Portal 
do Aluno. 

Importante: Para fazer a renovação de matrícula para o semestre de 2020.1, além do pagamento da 1ª 
parcela 2020.1, os alunos devem estar enquadrados nas situações abaixo: 

 Não ter pendências na Biblioteca; 
 Não ter pendências financeiras (mensalidades atrasadas e aditamentos FIES/pendentes); e 
 Não ter pendências de documentos. 
 

Destacamos que apenas o pagamento da 1ª parcela de 2020.1 não confirma a renovação, é 
necessário se enquadrar nas situações acima, acessar o Portal do Aluno e proceder com a 
renovação online.  

 
2. VENCIMENTO DA 1ª PARCELA 2020.1 E BOLETOS DE PAGAMENTO 
          O vencimento do boleto correspondente à efetivação da matrícula de 2020.1 é dia 07/01/2019, o 
referido boleto deve ser pago até esta data para obtenção do desconto padrão. Os boletos de fevereiro 
a junho/2020, serão ajustados automaticamente de acordo com as disciplinas que o aluno irá cursar em 
2020.1, mas só serão disponibilizados mensalmente conforme Circular Nº 02/2016 - Reitoria. Caso os 
boletos não estejam disponíveis ou apresentem algum problema, deve-se manter contato através do e-mail 
(boleto@unifacex.com.br) com no mínimo 2 dias úteis de antecedência do vencimento. O pagamento é 
feito, exclusivamente, na rede bancária autorizada (agências de bancos, lotéricas...). 

 
3. INFORMES DA SECRETARIA 
          A Secretaria Geral do UNIFACEX só garantirá sua vaga para 2020.1 até 19 de janeiro (último dia 
para renovação Online 2020.1). A não renovação da matrícula no prazo regular implica abandono do 
curso e desvinculação do aluno da Instituição. 
           De acordo com o Calendário Acadêmico, o resultado final do semestre 2019.2 será divulgado no 
dia 27/12/2019. O aluno poderá solicitar possíveis revisões de notas e/ou faltas até 03/12/2019, diretamente 
pelo Portal do Aluno. Finalizado este prazo, e nada tendo sido requerido pelo aluno, NÃO HAVERÁ 
MAIS ALTERAÇÃO DE NOTAS E/OU FALTAS. 
          O período para matrícula nas modalidades de Estudo Dirigido e/ou Dependência para 2020.1 será 
informado no início das aulas. 
 

4. INFORMES FINANCEIROS 
A semestralidade financeira para 2020.1 começará em 05 de janeiro e terminará em 05 de 

junho de 2020 para todos os cursos. Os valores das mensalidades e taxas referentes ao ano de 
2020 estão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA (Comunidade Central de 
Relacionamento). U
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As solicitações de descontos de convênios deverão ser requeridas pelo Portal do Aluno 
dentro do prazo estipulado no calendário acadêmico (13/01 a 01/03). Ressaltamos que o 
deferimento do desconto está condicionado ao envio da documentação comprobatória de vínculo 
do aluno à empresa/instituição conveniada ao UNIFACEX, assim como, a análise do referido 
documento. O desconto caso seja aprovado, será lançado a partir do boleto subsequente não 
emitido. Caso o aluno solicite o protocolo e não tenha renovado a matrícula este protocolo será 
indeferido. 
          
Destacamos que a Central de Relacionamento do UNIFACEX não fará atendimento de 
mudanças de vencimentos, excetuando-se, em casos de óbice do sistema. 

 
5. DATAS IMPORTANTES 

 
Período Eventos 

02/01 a 02/02/2020 Período para TRANCAR o curso sem precisar pagar a 1ª parcela de 2020.1. 

07/01/2020 Último dia para pagamento da 1ª parcela de 2020.1 COM DESCONTO PADRÃO. 

09 a 19/01/2020 Período para renovação de matrícula 2020.1 online (PORTAL DO ALUNO – TOTVS) 

20/01 a 21/02/2020 
Período para Matrícula Fora do Prazo (caso haja vaga). Será presencialmente na Central 
de Relacionamento do Campus Capim Macio. 

13/01 a 01/03/2020 Período para Solicitação de Descontos de Convênios*. 

03/02/2020 Previsão para o início das aulas 2020.1. 

* O deferimento do desconto está condicionado ao envio da documentação comprobatória de vínculo do aluno à empresa/instituição conveniada ao 
UNIFACEX, assim como, a análise do referido documento. O desconto caso seja aprovado, será lançado a partir do boleto subsequente não emitido. 
Caso o aluno solicite o protocolo e não tenha renovado a matrícula este protocolo será indeferido. 

 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
         As informações relativas à renovação de matrícula serão comunicadas ao aluno também através 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 
         As aulas do semestre 2020.1 estão previstas para iniciar no dia 03 de fevereiro de 2020 para todos os 
cursos. 

         A secretaria renova a sua intenção de bem atender a todos e espera que os alunos façam a 
renovação da matrícula no período indicado, para que possamos melhor atendê-los. 
         O UNIFACEX deseja a toda comunidade acadêmica BOAS FÉRIAS!!! 

 

 
 
 
 
 

   Natal(RN), 14 de novembro de 2019. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Júlio Aparecido Kened de Brito 
Secretário Geral 
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