
MANUAL DO PORTAL 
ACADÊMICO

Passo a passo da REMATRÍCULA  

www.catolica-to.edu.br 



SEJA BEM VINDO A REMATRÍCULA!

ESTE MANUAL TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR O 
ACADÊMICO DURANTE A REMATRÍCULA WEB NO PORTAL 
ACADÊMICO.

FIQUE ATENTO AS ILUSTRAÇÕES E AS EXPLICAÇÕES 
CONTIDAS NO RODAPÉ DE CADA SLIDE.



Acesseo site da Faculdade Católica do Tocantins: www.catolica-to.edu.br

Desative o bloqueadorde Pop-ups.

Informe seuusuário e senha e realize login.

NAVEGADORES  HOMOLOGADOS: INTERNET EXPLORER, MOZILA FIREFOX E GOOGLE CHROME

http://www.catolica-to.edu.br/


Clique no Menu “Ferramentas” depois em “Bloqueador de Pop-ups”

logo em seguida clique em “Desativar Bloqueador de Pop-ups”. 

Desative o bloqueador de Pop-ups no Navegador Internet Explorer 



Clique no Menu “Ferramentas” depois em “Opções”. 

Na tela de Opções, desabilite: “Bloquear janelas popup”.

Desative o bloqueador de Pop-ups no Navegador Mozila Firefox



Passo 1º. Clique no botão quadrado no canto superior direito, 

ao final da barra de endereços clique em “Configurações”;

Desative o bloqueador de Pop-ups no Navegador Google Chrome



Passo 2º. Desça a barra de rolagem até o final e clique 

em “Mostrar configurações avançadas”;

Desative o bloqueador de Pop-ups no Navegador Google Chrome
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Passo 3º. No grupo “Privacidade”, clique em “Configurações de conteúdo”

para exibir as opções disponíveis;

Desative o bloqueador de Pop-ups no Navegador Google Chrome
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Passo 4º. Na nova janela que se abrir, desça até o grupo “Pop-ups” 

e marque a opção “Permitir que todos os sites exibam pop-ups”;

Passo 5º. Para finalizar, desça até o final da janela e clique em “Concluído”.

Desative o bloqueador de Pop-ups no Navegador Google Chrome
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Tela Inicial do Portal Acadêmico.

Com o bloqueador de Pop-ups desativado e login efetuado é exibido 

essa tela em seu monitor.

Clique  no Menu “Educacional” para ter acesso a área acadêmica.

Passo a Passo do Processo de Rematrícula



Seleção do Período Letivo.

Após clicar no Menu “Educacional”, como mostrado do slide anterior, é 

exibido a janela de seleção do período letivo.

Clique no Período Letivo vigente  e aguarde o Portal Acadêmico ser carregado.
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Matricula Online.

Clique na “Matricula online” para dar início a Rematrícula do semestre vigente.
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Tela de Apresentação.

Leia todas as informações atentamente!

Após a leitura, clique no botão  “Avançar” para continuar a Rematrícula.
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Tela de Seleção de Contexto.

Esta tela exibe qual Rematrícula está disponível para  o acadêmico, informando o período letivo, curso e turno.

Clique no botão  “Voltar” para voltar a etapa anterior.

Para efetuar a Rematrícula é necessário:

1- Estar em dia com a Biblioteca:

Se houver pendências de empréstimos de livros ou multas, dirija-se à biblioteca para regularização.

2- Estar em dia com o pagamento das mensalidades:

Se houver pendências financeiras, dirija-se a setor financeiro para regularização.
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Tela de Seleção de Contexto/ Atualização de Dados Cadastrais.

Esta tela exibe qual Rematrícula está disponível para  o acadêmico, informando o período 
letivo, curso e turno.

Clique no botão  “Voltar” para voltar a etapa anterior.

Clique no botão “Avançar” para continuar a Rematrícula.
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Tela de Seleção de Disciplinas.

O quadro “Disciplinas”, contém as disciplinas da sua Matriz Curricular (Grade)

que terão turmas ofertadas para o semestre vigente, e que você esta apto a

realizar, respeitando os pré-requisitos.
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Tela de Seleção de Disciplinas.

Ao selecionar as turma/disciplina, é possível visualizar no Quadro de Horários

lado direito o nome, código da turma/disciplina e o dia da semana.
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Tela de Seleção de Disciplinas.

Ao clicar na turma/disciplina, é exibido as informações detalhadas 

da turma, disciplina e curso.
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Tela de Seleção de Disciplinas.

Para excluir uma disciplina basta clicar no “x” da disciplina no Quadro de Horário ou no 
quadro de Disciplinas desmarcar a caixa de seleção da mesma.

Para incluir uma disciplina marque a caixa de seleção da disciplina no quadro de 
Disciplinas.
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Tela de Seleção de Disciplinas.

Cada disciplina representa um quantitativo de número de créditos acadêmicos.

Não é permitido finalizar a Rematrícula Web com valor inferior  a 12 créditos

acadêmicos. Inclua disciplinas.

Para realizar Rematrícula com valor de créditos acadêmicos inferior a 12 créditos,

é necessário aprovação do coordenador do curso.
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Tela de Seleção de Disciplinas.

Na seleção de disciplinas o choque de horário não é validado, ou seja, 

não é possível finalizar a Rematrícula selecionando disciplinas que 

estão no mesmo horário e dia da semana.
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Tela de Seleção de Disciplinas.

Clique no botão: “Clique p/ simular parcelas”. 

Será aberto um simulador de valores das parcelas da semestralidade

de acordo com as disciplinas selecionadas.
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Tela de Termo de Aceitação.
Esta tela exibe informações importantes sobre  o processo de Rematrícula. 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Clique no botão  “Voltar” para voltar a etapa anterior.
Não é possível dar continuidade na Rematrícula sem habilitar o seguinte 

flag (caixa de marcação): “Li e aceito”.
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Tela de Termo de Aceitação.

Esta tela exibe informações importantes sobre  o processo de Rematrícula. 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Clique no botão  “Voltar” para voltar a etapa anterior.

Não é possível dar continuidade na Rematrícula sem habilitar o seguinte flag (caixa de marcação): “Li e aceito”.

Após marcar a caixa de seleção, o botão “Finalizar matrícula” é habilitado, clique no mesmo para finalizar a 

Pré-Matrícula.
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Ao finalizar a Pré-Matrícula é exibida a mensagem de finalização!

Será disponibilizado  o boleto da Rematrícula no menu “Financeiro” do Portal 

Acadêmico, contexto de período letivo  em que se está efetuando a Rematrícula.

Após finalizado a mensagem de finalização de Pré-Matrícula clicando em “OK”

será gerada uma janela com o Comprovante de Pré-Matrícula.
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Comprovante de Pré-Matrícula.
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Impressão do Boleto de Rematrícula, parcela 1 da semestralidade

Será disponibilizado  o boleto da Rematrícula no menu “Financeiro” do Portal Acadêmico, contexto

de período letivo  que se refere a Rematricula.

Clique em “Financeiro” –> “Extrato financeiro” –> “botão de Impressora” –> Aguarde a geração do relatório.

É importante estar no contexto de período letivo que se refere a Rematricula, para alterar o contexto de período 
letivo clique em:  “Alterar contexto educacional”
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Impressão do Boleto de Rematrícula, parcela 1 da semestralidade

Será disponibilizado  o boleto da Rematrícula no menu “Financeiro” do Portal Acadêmico, contexto de período 

letivo que se refere a Rematricula.

Clique em “Financeiro” –> “Extrato financeiro” –> “botão de Impressora” –> Aguarde a geração do relatório.

É importante estar no contexto de período letivo  que se refere a Rematricula, para alterar o contexto de período 
letivo clique em:  “Alterar contexto educacional”
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Rematrícula Indisponível.

Após a finalização da Rematrícula, ou se a mesma estiver fora do seu período

de datas, a Rematrícula torna-se indisponível.
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