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UNIVERSIDADECATOLICA DO SALVADOR
REITORIA
EDITAL Ne 47/2020
REMATRICULA DE ALUNOS

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SALVADOR, no uso das suas

atribuições estatutárias e regimentais, torna público as regras da rematrícula para
o primeiro semestre letivo do ano de 2021 para os cursos de Graduação Presencial
e à Distância. As rematrículas serão realizadas exclusivamente através do portal da
UCSal,com indispensável observância das disposições do presente Edital em todas
as suas fases, prazos e procedimentos.
1.

DAS REMATRICULAS

Osalunos regulares deverão realizar as rematrículas para o primeiro semestre de
2021 destinadas a continuidade de estudos acadêmicos pelo sistema de matrícula
por disciplina/curso/turno, com a indispensável observância dos pré-requisitos e
co-requisitos,

das demais

condições

regimentais

administrativo-Hlnanceiras

e

acadêmicas,bem como deste Edital.

1.1. A Universidade procederá ampla divulgação deste Edital, tornando-o de
pleno conhecimentode todos para que não se invoque seu desconhecimentoa
qualquertítulo ou pretexto.

1.2.

A Pró-Reitoria de Graduaçãopor seus respectivos setores adotará as

medidas pertinentes para a realização da matrícula através do portal, na forma dos

procedimentos básicos inclusive quanto aos passos e rotina para o seu regular
processamento.

1.3.

A UCSALprestará ao aluno orientação e apoio necessárioa tempestiva

adição dos procedimentos relacionados à renovação da matrícula, através de uma
Cartilha encaminhadaaos e-mails dos alunos, do Portal da UCSalatravés de uma

FAQ presencialmente,
atravésde agendamento
na CRA - Centralde
Relacionamento ao Aluno, através da Central de Atendimento no seguinte número:
C7t)
3203-8800
e
por
e-mail,
no
seguinte
endereço:
centraldeatendimento@ucsal.br

1.4. Não haverámudançade rematrículapara os cursosde Graduação
à
Distância. Para esse nível de ensino, aplicam-se as negras do semestre anterior nas
quais os alunos serão alocados nas disciplinas pela SGCe devem apenasgerar o
boleto da rematrícula para pagamento.
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2. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA

A matrícula via portal, poderá ser realizada em qualquer local onde existam
serviços via INTERNET através dos quais cada aluno, deverá acessar o portal da
Universidade no seguinte endereço: www:yç$4l:bt.
$ 1e Somente terão acesso ao link de renovação de matrícula os alunos
adimplentes.

$ 2e A rematrícula far-se-á exclusivamenteatravés do portal, em 02 (dois) passos
distintos e obrigatórios, a saber:
Matrícula Financeira - MF
Matrícula Acadêmica - MA

PROCEDIMENTOSBÁSICOS

3.

l

Ficam estabelecidos os procedimentos, prazos e diretrizes constantes deste
Edital, sem prejuízo de outras instruções complementares que venham a
ser necessárias;
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A Universidade Católica do Salvador não responderá pelo uso indevido da
senha de acessode cada aluno reputando-se não efetivada a Renovaçãode
Matrícula, se, pelo uso indevido, ou pelo uso por terceiros, não forem
observadas criteriosamente todas as etapas e procedimentos para sua
realização;
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O aluno deverá acessaro seu portal e emitir o boleto bancário para
pagamento no valor referente a semestralidade de uma disciplina de seu
curso conforme regra estabelecida pela Universidade em 2020/1;

lv.

Para o preenchimento

das vagas oferecidas

por disciplina/turno

serão

observadas, pela seleção das disciplinas por ordem de forma cumulativa, as
seguintes condições:
a) Efetivação da matrícula financeira e
b) Seleçãoda disciplina por ordem de chegada
v.

Na hipótese das Propostas de Matrícula Acadêmica envolverem a
necessidade de revisão, ajuste e adequações,é de responsabilidade do aluno
o acompanhamento e a verificação das modificações;

VI.

A formulaçãodas Propostasde MatrículaAcadêmica
implica o
reconhecimento do aluno de que a Universidade poderá promover
eventuais alterações para adequação das condições de oferta de disciplinas
para o primeiro semestre de 202]-, ou alteração de docentes em disciplinas,
sem que isso implique ofensa alguma a eventual direito subjetivo adquirido
quanto às disciplinas pelas quais tenha manifestado sua opção. Assegura-se,
a qualquer tempo, à Universidade, o exercício da autonomia de organização
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acadêmica e administrativa de seus cursos, na forma do ordenamento
jurídico vigente;

Vll

Os alunos devem verificar, no portal, as vagasdisponíveispor
disciplina/turno a fim de que, observados os limites máximos do número de

disciplinas para renovaçãoda matrícula e para composiçãode horário,
possam manifestar sua opção por acrescentar algum outro componente
curricular, desde que sejam respeitados os pré-requisitos e os resultados
dos procedimentos adotados;
VIII.

A Universidade adotará procedimentos de reorganização de turmas,
eliminando aquelasque apresentemnúmero insuficiente de alunos para
regular

oferta

da disciplina,

disto

podendo

resultar

alterações

nos

resultados das Propostas de Matrícula Acadêmica, para efeito da
lx.

organização definitiva de disciplinas e de turmas por disciplinas;
Da apresentação pelo aluno da Proposta de Matrícula Acadêmica e dos seus
eventuais ajustes, quando for o caso, bem como o pagamento da IQ parcela,

não resulta direito subjetivo líquido e certo à matrícula nas disciplinas por
eleindicadas.
x.

Com o ato do pagamento da lg parcela o aluno ratificará as cláusulas do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, assumindo expressamente,
dentre outras, a obrigação de pagar os valores correspondentesa cada

parcela nos respectivosprazos, observados,no que couber,os Termos
Aditivos que forem celebrados,bem como outros instrumentos adotados
pela Universidade;
XI.

A Renovação da Matrícula

através do portal, pelo seu caráter não
presencial, prescindira de procuração e será realizada pelo próprio aluno,
acessando as informações disponibilizadas pela Universidade.

4. REMATRICULA FINANCEIRA

A Matrícula Financeira será efetuada através de rede bancária, mediante
pagamento do valor correspondente a semestralidadede uma disciplina do curso

do aluno.Somenteterão acessoao link de renovaçãode matrículaos alunos
adimplentes, para tanto, caso exista débitoCs)de mensalidadeCs)referente a
2020/2 e/ou acordo(s), é de responsabilidade do aluno o contato com a Central de

Atendimento, objetivando realizar negociação.Ademais, caso deseje, poderá
também realizar negociaçãoon-lhe através do Portal do Aluno. Casoseja feita a
opção de realização do pagamento do acordo na rede bancária, ressaltamos que a
baixa poderá ocorrer em até 48h úteis, podendo comprometer o acessodo aluno
ao portal para a emissão de seu boleto de rematrícula.

Os períodos de emissãode boletos serão disponibilizadosconforme tabela
constante no item 4.1 de acordo com os descontos a serem aplicados:

B
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4.1.PERA ODOS DE REMATRICULA E DESCONTOS

Abertura do Portal para
escolha de disciplinas, com
prioridade (*)

Período da Matrícula
Financeira

Desconto e formas de

08/12/2020 a
13/12/2020

10% de desconto

A partir de

(pagamento com boleto)

07/01/2021

pagamento

5% de desconto

14/12/2020 a
06/01/2020

apagamento com boleto,
cartão de crédito ou

A partir de 12/01/2021

débito)

15/01/2020 a
30/01/2021

Pagamento com boleto,
cartão de crédito ou

A partir de 15/01/2021

débito

C'P)
A prioridade na escolha de disciplinas está condicionada ao pagamento da
matrícula financeira dentro dos prazos indicados e à quantidade de vagas por
turma.

4.2 0 aluno que efetuar o pagamentonas datas previstas em calendáriode
rematrícula financeira, terá o desconto aplicado conforme tabela constante no item
4.1

4.3 A emissão do boleto para pagamento da matrícula e mensalidades é de
responsabilidade do aluno, devendo ser emitido via portal, com acesso através de
sua senha pessoal.

4.4 A cada renovação de matrícula fica o aluno obrigado a dar o aceite virtual em
seu Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, aceitando automaticamente
as cláusulas vigentes para o período lesivo de 2021/1.
4.5 A verificação da regularidade da Matrícula Financeira, abrangendo a
comprovaçãoda quitação dos títulos dados em pagamento,não exime o aluno de
comprovar a regularidade financeira quanto aos semestres anteriores, inclusive
sobre o cumprimento de acordos celebrados, tratando-se, desta forma, de uma das
condições indispensáveis à realização da rematrícula pretendida.
4.6 0s alunos beneficiáriosdo FIESem 2021/1 deverãoefetuar o pagamentoda
primeira parcela pelo valor correspondente ao percentual remanescente do fixado
para o financiamento, resultando, no entanto, a obrigação de pagar o valor
correspondente à parcela integral se não houver renovação do FIES para 2021/1.
4.7 Para os alunos bolsistas, o boleto de rematrícula será gerado com este
benefício até que haja avaliação de desempenho acadêmico no semestre 2020/2.

8

UNIVERSIDADECATOLICA DO SALVADOR
REITORIA

4.8 Para efeito do cálculo do pagamentodevido na primeira parcela da
semestralidade,assim como nas subsequentes,nos respectivos prazos, serão
considerados Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
ou outros instrumentos com que sejam deferidos benefícios a qualquer título ou de
qualquer natureza, inclusive os relativos ao FIES.

4.9 Será observada, estritamente, como data limite e improrrogável a data limite

constanteem cronogramano item 4.1 deste Edital o pagamentodo valor da la
parcela semestral e para ajustes das diferenças porventura existentes sobre
pagamentos anteriores feitos, não sendo permitido, a partir da referida data limite,

qualquer pagamento ou revisão para efeito de matrícula no semestre pretendido,
reputando-a fora do prazo.
5.

REMATRÍCULA ACADÊMICA

5.1 Observados os procedimentos, critérios e prazos estabelecidos, as Propostas

de Matrícula Acadêmicapara 2021/1, serão formuladas exclusivamentepela
portal, por curso, pelos alunos regulares, nestes incluídos aqueles que obtiveram

em 2020/2 deferimento em processode reserva de vaga ou de reabertura de
matrícula para 2021/1.
5.2 A Universidade Católica do Salvador disponibilizará a relação das disciplinas
oferecidas e respectivos horários e números de vagas por curso/turno, de acordo
com o vínculo de ingresso do aluno para que este, em período estipulado no item

4.1 deste Edital, utilizando-se de sua senha pessoal, possa acessar pelo portal
www:llcsal:b.

as informações

necessárias à operacionalização

das etapas da

rematrícula.

5.3 0s alunos devem elaborar suas Propostas de Matrícula Acadêmica contendo.
no mínimo, 04 (quatro) disciplinas e, no máximo, 09 (nove), conforme dispõe o

RegimentoGeral da UCSAL,admitindo-se número diferente do mínimo
mencionado,desdeque fique comprovado que se trata de aluno impossibilitado de
cursar o mínimo exigido em razão de pré-requisitação, co-requisitação.
indisponibilidade de vagas ou oferta, ou ainda em se tratando de aluno
acompanhadopelo PLENUSque ateste a sua impossibilidade de cursar o número
mínimo de disciplinas.
5.4 Casoo aluno realize um ajuste em sua matrícula retirando ou acrescentando
disciplinas, o boleto subsequenteserá reajustado, respeitando o número de
disciplinas e o prazo de geração do mesmo pelo setor financeiro.
5.5 E da responsabilidadedo aluno verificar a oferta, respeitando o intervalo entre
as aulas e o tempo de deslocamento entre campa,quando for o caso.

5.6. Os alunosdos cursosde Enfermagem,
Fisioterapiae Nutriçãoque se
matricularem em disciplinas de Estágio Supervisionado,por dependerem do
encalninharrlento dos nomes para os campos de Estágio, não poderão fazer
alterações nestas disciplinas no período de ajustes de matrícula.
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5.7. A Universidaderealizará na terceira etapa de renovaçãode matrícula os
ajustes finais, possibilitando ao aluno manifestar sua opção por disciplinas nas
quais ainda existam vagas,observados os períodos estabelecidos no cronograma
de atividade constante no item 3 deste Edital, podendo o aluno que não participou
das etapas anteriores, realizar a matrícula neste período.
5.8. Formuladas as Propostas de Matrícula Acadêmica e feitas pela Universidade as
adequações necessárias ao atendimento do planejamento acadêmico quanto ao
número de turmas e ao número de vagas por disciplina/curso/turno, o aluno
deverá consultar, via portal, os resultados informados no item 6 deste Edital.
5.9. A Universidade oportunizará ao aluno realizar o seu ajuste via portal durante
todo o período de escolha de disciplinas, excluindo ou incluindo disciplinas em sua
matrícula.
5.10. Após o período de ajuste, o aluno matriculado não poderá realizar exclusões
de disciplinas de sua matrícula acadêmica, apenas inclusões.

6. RESULTADODA MATRICULA
O resultado da matrícula será divulgado via portal do aluno, antes do início das
aulas, onde o aluno através de sua PMA,poderá verificar a relação de disciplinas

confirmadaspara as atividadesletivas e acadêmicasem 2021/1, resultandoa
inclusão de seus nomes nas cadernetas eletrânicas.
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Os alunos que obtiveram deferimento nos processos de Reservas de Vaga e de
Reabertura de Matrícula, respectivamente para reingresso no curso e continuidade
de estudos em 2021/1, formularão suas propostas acadêmicas em conjunto com os
demais alunos regulares, devendo preencher vagas remanescentes do atendimento
dos alunos ativos, de acordo com o turno de origem no semestre pretendido.
7.1 0s alunos de Transferência Externa e Matrícula Especial,realização a escolha

de disciplinasa partir do dia 12/01/2021,respeitando
o númeromínimoe
máximo de disciplinas conforme Regimento da UCSal.

7.2. Não fará jus a reingressomediante"Reservade vaga" o aluno que, tendo
ingressadomediante Liminar e independentemente de vaga, ainda sub judice em
qualquer fase do processo judicial, haja abandonadoo curso ou desfeito o vínculo
precário com Instituição, em decorrência da não renovação de sua matrícula.
7.3. Após o encerramento da matrícula, a SGCgerará a relação de abandono de
curso nos termos legais e sobre os mesmos cartear-se-á o status de abandono com
a respectiva perda de vínculo institucional.
7.4 A informação de perda de vínculo será encaminhada ao MEC para registro da
informação junto ao Censo da EducaçãoSuperior.
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7.5. Reputa-se não efetivada a matrícula, importando em automático abandono de
curso, a falta de comprovação da quitação e compensação, respectivamente, dos
títulos ou cheques dados em pagamento da IQ parcela.
7.6. Ocorrendo a não renovação da matrícula para o semestre pretendido, disto
resultando automático abandono de curso, fica vedada, por todos os modos e
pretextos, a participação do aluno em atividades letivas, abrangendo frequência às
aulas ou quaisquer outras atividades acadêmicas.
8. CASOSOMISSOS E SITUAÇÕES PECULIARES

A Reitora da Universidade decidirá, mediante requerimento do aluno interessado,
os casos omissos e as situações peculiares que, de algum modo, não estejam
contempladas nos procedimentos ora regulamentados.Este Edital entra em vigor
nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGlsTRE-sE, PunLiQUE-sE E CUMPRA-sE

Salvador, 08 de dezembro de 2020

/

Profçilàr.a Silvajnà Sá de Carvalho
Reitora

