


Etapas da renovação

A renovação de matrícula ocorre em três etapas:

1ª etapa: Aceite no contrato educacional;
2ª etapa: Pagamento do boleto de renovação;
3ª etapa: Grade de disciplinas.

Recomendamos que as etapas sejam realizadas na ordem, uma vez que a
liberação da grade de disciplinas está condicionada a confirmação do aceite no
contrato e pagamento do boleto.



1ª ETAPA: ACEITE NO CONTRATO



O aceite no contrato acontece no SIA, o novo Portal do Aluno. Portanto, para dar o aceite, primeiro
acesse o SIA (portal.siaaluno.com.br/sianet/logon) com sua NOVA MATRÍCULA e SENHA*.

*Em seu primeiro acesso ao SIA, caso não saiba sua nova matrícula, clique em clique aqui e siga as
instruções. Sua senha inicial é composta pelas 2 primeiras letras do seu nome em caixa alta e os 4
primeiros dígitos do seu CPF. Será solicitado que altere essa senha.

Aceite no contrato educacional



Se você ainda não deu o aceite, logo após o login no portal você será direcionado para uma página onde
encontra-se o contrato educacional. Leia-o atentamente e dê o aceite.

Aceite no contrato educacional

Caso o contrato não apareça automaticamente, você poderá acessá-lo clicando no menu à esquerda em
ACADÊMICO > RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. Visualize seu contrato, leia-o atentamente e dê o aceite.



É possível consultar o histórico de seus contratos antigos, clicando em ACADÊMICO, no menu à
esquerda. Em seguida, clique em CONSULTA CONTRATO EDUCACIONAL.

Saiba como consultar o seu contrato educacional



2ª ETAPA: BOLETO DE RENOVAÇÃO



A emissão do boleto de renovação, bem como dos demais boletos no semestre, é feita pelo SIA
(portal.siaaluno.com.br/sianet/logon). Assim, para emiti-lo, acesse o portal com sua NOVA MATRÍCULA
e SENHA*.

Boleto de renovação

*Em seu primeiro acesso ao SIA, caso não saiba sua nova matrícula, clique em clique aqui e siga as
instruções. Sua senha inicial é composta pelas 2 primeiras letras do seu nome em caixa alta e os 4
primeiros dígitos do seu CPF. Será solicitado que altere essa senha.



No menu à esquerda, clique em FINANCEIRO. Em seguida, clique em INFORMAÇÕES FINANCEIRAS e
selecione o boleto de renovação referente ao semestre letivo vigente (Janeiro).

Boleto de renovação



Por fim, escolha a forma de pagamento clicando em CARTÃO DE CRÉDITO ou BOLETO DIGITAL. Se
preferir, você também pode ENVIAR SEU BOLETO POR E-MAIL.

Boleto de renovação



Como regularizar seus débitos?



Se você tem alguma dívida em aberto, precisamos primeiro regularizar essa situação para só então
renovar a matrícula. Para quitar sua dívida, acesse o SIA (portal.siaaluno.com.br/sianet/logon) com sua
NOVA MATRÍCULA e SENHA*.

Como regularizar seus débitos?

*Em seu primeiro acesso ao SIA, caso não saiba sua nova matrícula, clique em clique aqui e siga as
instruções. Sua senha inicial é composta pelas 2 primeiras letras do seu nome em caixa alta e os 4
primeiros dígitos do seu CPF. Será solicitado que altere essa senha.



No menu à esquerda, clique em FINANCEIRO. Em seguida, clique em SIMULADOR DE NEGOCIAÇÃO. 

Como regularizar seus débitos?



Feito isso, você será direcionado para o Recupera, nosso Portal de Negociação. Caso o redirecionamento
não aconteça automaticamente, aperte em clique aqui.

Como regularizar seus débitos?



No Recupera, caso você tenha mais de uma matrícula com débito, todas serão apresentadas nesta tela.
Basta escolher a que deseja negociar e clicar no botão BOLETOS VENCIDOS.

Como regularizar seus débitos?



Após clicar em BOLETOS VENCIDOS, uma janela será aberta com o valor a negociar atualizado. Clique em
NEGOCIE AQUI. Escolha a data e a forma de pagamento. Marque também a opção para INCLUIR
BOLETOS DE RENOVAÇÃO, assim você já adianta a renovação da sua matrícula. Agora é só clicar em
PAGAR.

Como regularizar seus débitos?



3ª ETAPA: GRADE DE DISCIPLINAS



A grade de disciplinas é a terceira e última etapa da renovação. Para visualizá-la e alterá-la, caso seja
necessário, acesse o RENOVA*, Portal de Renovação, com o número de sua matrícula e senha do SIA.

Grade de disciplinas

*Links do Renova ao final do tutorial.



Veja como é simples! No Renova, clique em ALTERAR GRADE.

Precisa alterar a sua grade?



No topo da tela, existe um campo que permite buscar as disciplinas que você deseja cursar. Clique no
MAIS (“+”) para incluir disciplinas e na LIXEIRA para excluí-las.

Precisa alterar a sua grade?



Após fazer as alterações desejadas, clique em CONTINUAR.

Precisa alterar a sua grade?



Por fim, clique em FINALIZAR ALTERAÇÃO.

Precisa alterar a sua grade?



Area 1: renova.area1.com.br

Faci: renova.facieducacional.com.br

Facimp: renova.facimp.com.br

FMF: renova.fmfeducacional.com.br

Unifacid: renova.unifacid.com.br

Unifanor: renova.unifanor.com.br

Unifavip: renova.unifavip.com.br

UniFbv: renova.unifbv.com.br

Unimetrocamp: renova.unimetrocamp.com.br

Uniruy: renova.uniruy.com.br

Links do Renova

Confira abaixo os links do Renova!




