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NEGOCIAÇÃO ATRAVÉS DO SITE DA COBRAFIX 

Para realizar as negociações através do site da Empresa de Recuperação de 

Créditos o aluno/responsável financeiro deve seguir os passos listados abaixo: 

 

1. Acessar do site www.cobrafix.com.br; 

2. Acessar a opção Atendimento ao Aluno; 

 

 

3. Caso seja o primeiro acesso, realizar o cadastro, informando: CPF, 
Matrícula e e-mail, conforme demonstrado abaixo, tendo presente 
que os dados do cadastro são os do aluno que está devidamente 
registrado na Instituição Mantida.  
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4.  Caso o aluno seja menor de idade, é necessário utilizar outra forma 

de negociação, na qual o responsável financeiro possa assinar o 
Termo de Confissão de Divida. Se o e-mail cadastrado estiver 
divergente do e-mail utilizado na matricula do aluno, ocorrerá o 
seguinte erro: 
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5. Caso o aluno não recorde o e-mail cadastrado na Católica do 
Tocantins, deve entrar em contato com a Cobrafix através da Central 
de Atendimento ao Aluno da empresa através do número 0800-600-
6025  

 

 

Após informar os dados para o cadastro e confirmar, o aluno receberá no e-
mail indicado o nome do usuário e senha para realizar a negociação através do site. 

Como negociar: 

Acessando o site (www.cobrafix.com.br) clique em Acesso ao Sistema 
Cobrafix. 
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6. Preencha os campos de 1 a 4, conforme indicado: 
a) Área: devedor 
b) Login: informação recebida através do e-mail 
c) Senha: informação recebida através do e-mail 
d) Segurança: informar os números e letras existentes no campo 

“Repita os dados” 

 

7.  Informando estes dados o sistema de negociação on-line apresentará 
o código do aluno no sistema da Cobrafix, Nome e CPF. 
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8.  Confirme ou atualize os dados do registro e clique em Confirmar 
Dados: 

 

9.  Na tela seguinte será informada a Instituição Mantida de origem do 
débito (TO-UBEC FACTO), quantidade de parcelas vencidas e o 
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valor corrigido. Para dar seguimento basta clicar em Negociar esta 
dívida. 

 

 

 

 

10. Na tela de Negociação da dívida é possível parcelar o débito 
escolhendo a opção desejada e clicando em Escolher este plano – 
boleto bancário, concluindo o processo de negociação. Desta forma, 
os boletos bancários serão encaminhados para o e-mail do aluno. 
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