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ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA PARA O 2º SEMESTRE DE 2018
1. REMATRÍCULA ACADÊMICA

MANUAL DO ALUNO
REMATRÍCULA

1.1 O processo de rematrícula dos estudantes ocorrerá por meio da
internet, em www.santacruz.br, no webaluno, para todos os cursos da
SANTA CRUZ, realizando-se obrigatoriamente como se segue.
1.1.1

O aluno deverá acessar, pela internet, o site: www.santacruz.br,
“WEB ALUNO” – menu REMATRICULA.

1.1.2

Todos os alunos deverão manter atualizados os dados cadastrais
(endereço, telefone e e-mail) no link – Dados pessoais, no “MENU
REMATRÍCULA”.

1.1.3

A rematrícula acadêmica se dará no período de 12 a 20/07/2018
– Trata-se do processo de escolha das disciplinas a serem
cursadas no segundo semestre de 2018, por meio de acesso à
sugestão de grade horária, disponível no Portal do aluno.

1.1.4

Os alunos que não realizarem a rematrícula no prazo estipulado
deverão requerer matrícula fora de prazo, a partir de
09/07/2018, através do portal do aluno no MENU – PROTOCOLO
– NOVO PROTOCOLO – MATRÍCULA FORA DE PRAZO. O valor da
taxa do requerimento da matrícula fora de prazo é de R$ 70,00 e
deve ser paga para continuidade do processo de rematrícula.

1.2

A condição para o aluno efetivar a rematrícula subsequente é
estar com a situação financeira regularizada com as
FACULDADES SANTA CRUZ, nos termos do art. 5º da Lei
9.870/99: “Os alunos já matriculados, salvo quando
inadimplentes, terão direito à renovação das rematrículas,
observado o calendário acadêmico da Instituição, o Regimento ou
cláusula contratual.”
Caso o aluno não atenda a tal condição, deve entrar em contato
com o CAD – Central de Atendimento ao Discente, para
renegociação dos respectivos débitos.

1.2.1

Os procedimentos constantes dos itens anteriores são
obrigatórios para todos os alunos, mesmo para os que ainda não
conheçam o resultado do encerramento do semestre, até a data
final da 1ª fase de rematrícula.

2.0 PROCEDIMENTOS PARA CONFIRMAÇÃO E/OU AJUSTE DA GRADE
HORÁRIA
2.1.1

O aluno deverá acessar, na data da 2ª fase da rematrícula, o
endereço eletrônico das Faculdades, www.santacruz.br, no WEB
ALUNO – Rematrícula 2018.2, em que encontrará a grade
horária.

2.1.1.1 Havendo concordância com a proposta da grade horária sugerida,
o aluno deverá – CONFIRMAR/ENCERRAR rematrícula, visualizar
os valores gerados para as próximas mensalidades, finalizando o
processo e garantindo sua vaga conforme disposto na respectiva
sugestão.

2.1.1.3
O aluno que não se pronunciar de nenhuma forma
sobre a grade horária sugerida, e estando com as
mensalidades em dia, até a data estipulada de 02 a
20/07/2018, estará aceitando a grade horária proposta pela
instituição de pleno acordo, e seu contrato será confirmado de
acordo com as vagas disponíveis, conforme requerimento de
matrícula.
2.2 NORMAS PARA ELABORAÇÃO DA GRADE HORÁRIA
2.2.1

A elaboração da grade horária pela Instituição deve levar em
consideração as condições a seguir:

2.2.2

Não será garantida vaga em turma/disciplina após período da
rematrícula acadêmica.

2.2.3

A grade horária não poderá sofrer alterações depois do
término do período estabelecido para sua elaboração, a data
limite para alteração de rematrícula (inclusão e exclusão de
disciplina), via MENU – REMATRÍCULA, será até 20/07/2018.

2.2.4

Depois de 20/07/2018, mesmo com o deferimento de
matrícula fora de prazo, não haverá alteração de grade
horária. A matrícula será confirmada na grade horária
proposta pela IES.

2.2.5

O abandono da disciplina incluída na grade horária encerrada
caracterizará reprovação, e o não pagamento será
considerado inadimplência.

2.1.1.2 Regras para alteração de Grade Horária:
a) Em seguida, devem ser acrescentadas as disciplinas do
período-base de rematrícula, oferecidas de forma regular ou
equivalente.
b) Devem ser mantidas, primeiramente e obrigatoriamente,
todas as disciplinas em dependência (disciplinas em
dependência são aquelas reprovadas ou não cursadas em
períodos anteriores a turma-base do aluno) até o períodobase de rematrícula, de forma regular ou equivalente, desde
que ofertadas.
2.2.6
c) A grade deverá ser composta de, no mínimo, 360h semestrais.
As exceções seguirão previsão em matriz curricular ou
autorização expressa do coordenador de curso ad
referendum da Direção Geral.

Caso o aluno desperiodizado (com reprovações ou dispensas) tenha
interesse em matricular-se em disciplinas no contraturno, deverá
requerer por meio do webaluno PROTOCOLO – ALTERAÇÕES DE GRADE
HORÁRIA, que será analisado pelo coordenador respeitando o limite de
20% de acréscimo na carga horária regular do curso.

3 DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O estudante cujo nome não constar do Diário de Classe deverá procurar
a Central de Atendimento para verificação.
3.2 São nulos de pleno direito os atos acadêmicos (realização de trabalhos
e provas, entre outros) praticados por alunos não matriculados na
disciplina.
3.3 Para as funcionalidades que envolvam acesso à internet, não cabe ao
aluno desconhecimento delas, visto que a IES torna disponível à
comunidade acadêmica acesso à rede de computadores, por meio de
equipamentos instalados nos diversos laboratórios de informática, além
de WIFI gratuito.
3.4 O aluno que não pretende estudar no semestre relativo à rematrícula e
deseja manter o vínculo com a Instituição deverá estar regulamente
matriculado. Ato contínuo, solicitar o trancamento de matrícula, nos
termos do Regimento Interno. Terá direito ao retorno aos estudos no prazo
de 2 anos sem a necessidade de novo processo seletivo. Será observada a
possibilidade de recondução a última grade curricular vigente para o
curso.
3.5 A falta de trancamento de matrícula ocasionará situação de desistência
com consequente perda do vínculo. Neste caso, o estudante desistente
poderá retornar aos estudos somente mediante participação e
classificação em novo processo seletivo.
3.6 Os casos omissos serão decididos pela Direção Geral da SANTA CRUZ.

Inicio das atividades dos calouros: 23/07/2018
Início das atividades discentes em sala de aula: 30/07/2018
(TODOS)
Curitiba, 07/05/2018.

