


Acesse o Portal do Aluno no site
da UNIFIPMoc e realize o login
com seus dados. Caso tenha
perdido a senha, clique em
“Esqueceu sua senha?” ou solicite
uma nova de forma automática
pelo WhatsApp da Central do
Aluno: (38) 3220-8629



Esta etapa é uma recurso para
manter seu telefone celular
atualizado em nossos cadastro,
mas ainda está em construção.
Caso dê erro ao confirmar,
clique em “Não fazer isso agora,
continuar para o Portal do
Aluno”, para pular esta etapa.



Clique no ícone (Menu) para
abrir a barra lateral.



Clique em “Matrícula online”.



Nesta etapa, é importante que
você faça a leitura das

Instruções da matrícula. Na
sequência, clique em “Próximo”.



Selecione o período letivo que
vai cursar no próximo semestre.
Depois clique em “Próximo”
para avançar. Dentro da aba
“Matrícula online”, você pode
retornar a etapas anteriores,
clicando em “Anterior”.



NOME COMPLETO DO ACADÊMICO

Confira seus dados pessoais
nesta etapa. Para prosseguir,
clique em “Próximo”.



A etapa “Disciplinas”, inicia com
um Tutorial que você pode
conferir clicando no botão
verde ”Próximo” ou sair clicando
no X no canto superior da tela
(ou ainda no botão “Pular”).



Selecione o período no qual
tem disciplinas a cursar.



Selecione cada disciplina e
clique no botão “Adicionar
Disciplina”. Verifique o Turno e
o Curso no qual a disciplina está
alocada.



Ao ser adicionada, a disciplina é
encaixada em seu “Quadro de
horário”. Para corrigir, basta
clicar no ícone (Remover
disciplina).



Adicione todas as disciplinas a

serem cursadas e assegure que
seu quadro de horário não
tenha janelas ou choques de
horários. Se atente à
quantidade mínima de créditos
exigida e às aulas práticas
(subturmas).



Nesta etapa, você poderá
checar o plano de pagamento
do semestre clicando em
“Detalhar parcelamento”.



O valor simulado das parcelas
estará disponível para
visualização, em seu montante
bruto. Caso você possua
descontos, bolsas ou financia-
mentos estes serão lançados

diretamente no boleto.



Nesta etapa, deverá ler o
contrato de prestação de
serviços educacionais e o termo
de ciência e, se estiver de
acordo, selecionar o item “Li e
aceito”.



Clique no botão “Finalizar
matrícula”.



Pronto! Sua solicitação de
matrícula está confirmada. Para
concluir é necessário realizar o
pagamento e assinar o contrato
que chegará por e-mail. Escolha
a forma de pagamento no
boleto ou cartão de crédito.



Caso você possua descontos,
bolsas ou financiamentos, eles
serão lançados automaticamente
no corpo do boleto. Caso não seja,
envie um e-mail detalhando a
situação com seu nome completo
e número de matrícula para:
centraldoaluno@unifipmoc.edu.br



X

Ao final, não esqueça de acessar

o e-mail vinculado ao seu
cadastro e assinar digitalmente o
Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais. Esta etapa
é imprescindível para a conclusão
da sua renovação de matrícula!



Tenha um excelente 
1º semestre em 2023!




