1º ETAPA – PAGAMENTO DA REMATRÍCULA

•

Acesse o portal do aluno através do nosso site ( www.fenord.edu.br ) e
faça login com seu usuário ( número da sua matrícula ) e senha ( a senha
padrão são os 5 primeiros dígitos do seu CPF ).

•

Após o acesso, no menu do lado esquerdo da tela clique em
“Recebimentos” e depois em “Situação Financeira Matrícula”.

•

Clique no ícone
para imprimir o boleto referente à rematrícula para o
2º semestre de 2021.

Após o pagamento, aguarde o prazo de 24h para compensação bancária
ou envie o comprovante para o Whatsapp
(33)3522-6784 e aguarde a
verificação e liberação para emissão do contrato.

2º ETAPA – EMISSÃO DO CONTRATO

•

Para conferir a baixa do pagamento, ao clicar no menu “Recebimentos”
depois em “Situação Financeira Matrícula”. Confira a data de
pagamento e o valor pago.

•

Com o boleto pago e confirmado, agora no menu do lado esquerdo clique
em “Matrícula Online” depois em “Rematrícula On-Line”.

•

Na tela que abrir vão aparecer os seus dados cadastrais, confira todos os
dados, em especial o seu e-mail, porque para confirmar a sua matrícula
você vai receber uma mensagem com um código.

•

Clique no botão “Confirmar” e na próxima tela o sistema vai exibir as
disciplinas já cursadas e as disciplinas do 2º semestre de 2021 que você
vai cursar. Role a tela para o final e clique em “contrato de matrícula”.
Observe que você ainda não consegue marcar a opção “Li e aceito o
contrato de matrícula”.

A clicar em “contrato de matrícula”, vai abrir uma janela com a confirmação
da emissão do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais para o 2º
semestre de 2021. Clique no botão “Emitir contrato” e o seu contrato
será aberto em uma nova aba do navegador.

•

Após a leitura do seu contrato, volte na aba do portal do aluno e marque
a opção “Li e aceito o contrato de matrícula” e clique no botão
“Confirmar matrícula”.

Ao clicar vai abrir uma janela e você deve selecionar
OBRIGATÓRIAMENTE a forma de validação por E-MAIL e clique no
botão “Gerar Token”.

•

Após clicar no botão “Gerar Token” verifique o seu e-mail, porque você
vai receber um código, você deve copiar esse código e colar no campo
Token e logo depois clicar no botão “Confirmar”.

Assim que confirmar, o sistema vai abrir duas novas abas com o seu
contrato de matrícula e o seu comprovante de matrícula, além disso vai
aparecer na tela a mensagem de matrícula confirmada!

Parabéns! Você concluiu a sua rematrícula e está
liberado para o 2º semestre de 2021.

