
Rematrícula
MANUAL DE



1º Passo
[IMPRESSÃO DO BOLETO]



Para imprimir o boleto acesse o portal do UniCatólica
https://to.catolica.edu.br/portal/
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Clique no menu
“ESTUDANTE”
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1º Passo [IMPRESSÃO DO BOLETO]

Clique no botão
“2ª VIA DO BOLETO”
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Digite o CPF em seguida 
clique na caixinha

“NÃO SOU UM ROBÔ”
depois clique em 

“ENTRAR”
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Clique no ícone da 
impressora para ter 
acesso ao boleto e 

realizar o pagamento.

OBS.: Em até 72 horas após o pagamento será liberado o acesso ao portal para realização da rematrícula,
e então poderá continuar seguindo as orientações a partir do 2º passo.
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2º Passo
[ACESSO AO PORTAL DA REMATRÍCULA]



Na barra de menu lateral
clique no ícone indicado.



No canto superior direito 
clique no botão “PRÓXIMO”

conforme indicado.
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3º Passo
[DADOS PESSOAIS]



Selecione o período letivo e 
clique no botão “PRÓXIMO”

conforme indicado.

2020/2
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Se todas as informações pessoais 
estiverem corretas basta clicar no botão 

‘‘PRÓXIMO’’ conforme indicado.

Caso seja necessário atualizar alguma informação, basta 
realizar a mesma no campo desejado em seguida clicar no 

botão “ATUALIZAR INFORMAÇÕES” conforme indicado.
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4º Passo
[ESCOLHA DAS DISCIPLINAS]



Ao clicar no ícone “+” conforme 
indicado será informado a lista 

de disciplinas disponíveis para o 
respectivo dia da semana.
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Caso prefira altrar a disciplina do 
dia selecionado, basta clicar no 

ícone da lixeira para deletar, 
após isso selecione a disciplina 

no dia desejado.

Após concluir a seleção das 
disciplinas nos dias da semana 

basta clicar “PRÓXIMO”.
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Caso tenha choque ou limite de créditos 
excedidos, aparecerá a mensagem de erro. O 
sistema só permitirá avançar após correção.

Se for necessário excluir basta clicar no ícone da 
lixeira conforme explicado no passo anterior.

Obs.: Fique atento ao 
número mínimo e máximo 

de créditos.

Após o preenchimento correto 
dos créditos basta clicar 

“PRÓXIMO”.
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5º Passo
[CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO]



Após ler o contrato de prestação de serviços 
educacionais, basta marcar a opção “LI E ACEITO OS 

TERMOS DE CONTRATO” clicando na caixinha ao lado, 
em seguida clique no botão ‘‘FINALIZAR MATRÍCULA”
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Para concluir o processo de matrícula ou 
rematrícula basta clicar em “FECHAR”.

Será exibido a tela para 
download do comprovante 
de matrícula e do contrato 

para impressão.
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