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CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX 

 

MISSÃO INSTITUCIONAL 

Disseminar os saberes, entendendo o contexto e atendendo à 
sociedade por meio do ensino, extensão e da iniciação científica, 
comprometido com o desenvolvimento político, ético, cultural e 
socioambiental. 

 

PAGAMENTO ANTECIPADO DA REMATRÍCULA 2020.2 

COM CONDIÇÕES ESPECIAIS 

TUTORIAL 

O pagamento da rematrícula será feito pelo portal: http://aluno.unifacex.com.br/ 

 

No menu lateral, clicar em negociação on-line  

 

 

http://aluno.unifacex.com.br/
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Na tela seguinte clica em próximo: 

 

Nesta tela deve selecionar a parcela da rematrícula de 2020.2 e avançar para a 

próxima etapa: 

 

Nesta etapa deve selecionar a opção: 

 

Após seleciona a opção REMATRICULA ANTECIPADA 2020.2 – ATÉ 12/06/2020 clicar 

em SIMULAR. Irá aparecer a seguinte tela: 
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Após confirmar a simulação pode avançar para a próxima etapa: 

 

Nesta tela pode ser conferido todos os dados, podendo ser salvo. No final da página 

aparece a opção para aceitar, DEVE marcar a opção “Li e aceito os termos” e em 

seguida clicar em “Confirmar renegociação” para continuar: 

 

Após clicar em confirmar negociação (pode demorar 1 ou 2 minutos) irá aparecer a 

tela com o link para pagamento da operadora de cartão (CIELO): 
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Neste momento será aberta uma pop-up (tela) da CIELO para preenchimento dos 

dados do cartão e forma de pagamento: 

 

Nesta tela o pagamento pode ser parcelado em até 5x no cartão sem juros 

(CONSIDERANDO QUE A PARCELA NÃO ESTEJA VENCIDA). 

 

Após a finalização dessa última etapa você receberá um e-mail 

confirmando se a operação do pagamento via cartão de crédito foi 

concluída com sucesso. 

 

 


