Rematrícula on-line

07 ao 10 de janeiro de 2021
Vencimento do boleto 11/01/2021
Início das aulas 01/02/2021

Passo a passo:
Acesse a sua Área Acadêmica no site da Faculdade Dinâmica;

No menu lateral clique em Matrícula Online – Rematrícula On-line;

Será direcionado para a tela de Aviso legal, após a leitura clique na opção “Li e aceito

Na tela Dados Cadastrais, favor conferir se todos os seus dados estão atualizados e
preenchidos corretamente. Se necessário, atualize as suas informações.
Importante: Conferir se o seu e-mail está preenchido corretamente, pois será
enviado para você um e-mail com a chave de validação caso opte em gerar token
por e-mail nas próximas etapas do processo da rematrícula.
Clicar em Confirmar.

Na tela Disciplinas, clicar no checkbox “Disciplinas matriculadas”

Clicar em “Li e aceito o contrato de matrícula”.

Clicar em “Emitir contrato”.

O contrato de prestação de serviços de educação escolar irá abrir uma nova aba
conforme a apresentada abaixo:

Após a leitura do contrato retornar à página do processo de matrícula para continuar os
próximos passos. Clicar no checkbox e logo após em “Confirmar matrícula”:

Opção 1
Em seguida será exibida a janela Chave de validação. Clique na opção E-mail e em
Gerar Token.

Será encaminho para o e-mail do aluno a Chave de validação, a qual deverá ser
preenchida nesta janela e depois clicar em Confirmar.

Insira o código recebido e clique em confirmar.

Será exibida a janela com o Termo de Ciência e Consentimento ao Contrato de
Prestação de Serviços de Educação Escolar que estará assinado digitalmente através
de processo de validação eletrônico com Chave de Autenticação.

Opção 2
Em seguida será exibida a janela Chave de validação. Clique na opção QR Code e em
Gerar Token.

Utilize o App ExtraClase para scanear o QR Code. Para realizar a leitura utilize a versão
2.0.13 ou posterior e procure o ícone abaixo. Essa funcionalidade está disponível
somente para dispositivos androides na loja da Play Store.

Aponte o seu dispositivo para o QR Code da tela.

Insira o código alfa numérico gerado e clique em confirmar.

Será exibida a janela com o Termo de Ciência e Consentimento ao Contrato de
Prestação de Serviços de Educação Escolar que estará assinado digitalmente através
de processo de validação eletrônico com Chave de Autenticação.

A matrícula só será efetivada após a confirmação do pagamento da 1º parcela e da
confirmação da assinatura do Termo de Ciência e Consentimento ao Contrato de
Prestação de Serviços de Educação Escolar e Requerimento de Matrícula através do
processo de validação eletrônico com Chave de Autenticação.
Não será permitida a frequência às aulas de alunos que não efetuaram o pagamento da
1ª parcela da semestralidade (1º/2021) e sem a devida comprovação da assinatura do
Termo de Ciência e Consentimento ao Contrato de Prestação de Serviços de Educação
Escolar.

O aluno com pendência na secretaria, tesouraria e/ou biblioteca deverá procurar a
Faculdade Dinâmica no período que antecede a rematrícula, para regularizar sua
situação, pois o sistema não permitirá a renovação da matrícula de alunos com
pendências.

Todos os alunos deverão formalizar o processo de renovação de matrícula,
independentemente de ser beneficiário do PROUNI, FIES, ou qualquer outro tipo de
bolsa ou crédito, mesmo sendo 100%.

Rematrícula especial
18 a 22 de janeiro de 2021
Vencimento do boleto 25/01/2021
Os alunos que realizaram rematrícula especial serão notificados pela Secretaria
Acadêmica.

Vencimento das próximas parcelas do 1º semestre de 2021
2ª parcela: 10/02/2021
3ª parcela: 10/03/2021
4ª parcela: 10/04/2021
5ª parcela: 10/05/2021
6ª parcela: 10/06/2021

O boleto para pagamento será disponibilizado no site da Faculdade Dinâmica, através
do portal Área Acadêmica no menu Recebimentos – Situação Financeira.

A desistência do curso, após o processo de rematrícula, deverá ser comunicada com
antecedência, presencialmente, por escrito em requerimento próprio disponível na
Secretaria Acadêmica da Faculdade Dinâmica.

A mera infrequência do aluno às aulas ou atividades escolares, não desabriga o
contratante do pagamento das parcelas das semestralidades vencidas e vincendas,
tendo em vista a disponibilização dos serviços prestados pela contratada.
Dúvidas: (31) 3817-2010
Secretaria Acadêmica da Faculdade Dinâmica: (31) 99481-0064 WhatsApp
Tesouraria da Faculdade Dinâmica: (31) 99481-0038 WhatsApp

