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PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA ON-LINE:
1.

Verifique o seu código de aluno (PESSOA) ou o número do seu CPF;

2.

Se você já foi aluno da instituição, ou realizou o cadastro de senha ainda no processo de
inscrição vá para o ítem “4”, senão siga os passos a seguir;

3.

Para acessar o cadastro de senha on-line siga as instruções do item 4 para acesso do Portal
de Ensino e abaixo do campo “Senha” clique em “cadastrar/trocar senha” e cadastre uma
senha.

4.

Na página inicial (https://facisa.unoesc.edu.br), na caixa “Portal Acadêmico - Login”, no
campo “Código ou CPF” informe seu código ou CPF e no campo “Senha” digite sua
senha.

5.

Logado no Portal de Ensino localize na barra de módulos o módulo Espaço Acadêmico
e clique sobre ele.

6. Na lateral esquerda (barra de ferramentas), clique sobre o item, Matrículas/Rematrícula;
7. Na página de matrícula, atualize os seus dados e confirme pressionando o botão
“Prosseguir com a Matrícula/Rematrícula”;
8.

Na página de Matrícula/Rematrícula com os componentes curriculares incluídos na
matrícula, clique em Prosseguir

9.

Em “Finalizar Pedido” clique em Solicitar Matrícula;

10. Em “TERMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS”
selecione “Li e concordo com a matrícula nos termos do contrato de prestação de serviços
educacionais” clique em Confirmar;
11. Após a solicitação, o boleto estará disponível para impressão, também podendo ser
baixado acessando Portal de Ensino > Espaço Acadêmico > Boletos.
OBSERVAÇÃO: Os candidatos selecionados que não conseguirem efetuar a sua matrícula
on-line (seguindo as orientações acima) devem entrar em contato com o Setor de
Atendimento da Facisa ou da Unoesc Xanxerê pelos fones (49) 3353 8713 (Xaxim) e (49)
3441-7038 (Xanxerê), ou agendar
https://unoescxxe.reservio.com/.
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Candidato(a) Selecionado(a) no Processo Seletivo – 2020/2
Orientação para matrícula
Poderão ser feitas de duas formas online ou presencial a partir do dia 20
de maio de 2020 até o limite das vagas em cada curso.
Presencial
Horário de atendimento:
 Segundas-feiras às sextas-feiras: das 13h30min às 17h30min e das 18h30min às 22h;
1. Documentos necessários para matrícula: (todos originais para digitalizar):
• Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio;
• Histórico Escolar do Ensino Médio;
• Cédula de Identidade (RG - original);
• Certidão de nascimento ou Casamento (original);
• CPF (original);
• Quitação Militar (original) para homens;
• 1 foto 3X4;
• Comprovante de residência;
• Comprovante de Vacina contra Rubéola, para sexo Feminino até 40 anos (original) – (lei nº
10.196 de 24/07/96);

Observações:

1. Alunos menores de 18 anos: para assinatura do contrato de encargos educacionais
o mesmo deverá estar acompanhado por seu representante legal (pai, mãe ou a
pessoa que obtiver sua tutela - representante legal munido com Cédula de Identidade
e CPF – original).
2. Se a Matricula for através de procuração a Firma deve ser reconhecida.
3. As matrículas não efetivadas em uma das datas acima citadas, cederão vagas para
excedentes.
OBS. : Os candidatos selecionados que não conseguirem efetuar a sua matrícula online (seguindo as
orientações acima) devem entrar em contato com a Secretaria Acadêmica da Facisa em Xaxim ou na
Unoesc Campus de Xanxerê por meio dos fones (49) 3353 8713 (Xaxim) (49) 3441-7038 (Xanxerê)
ou agendar seu horário para atendimento pelo link: https://unoescxxe.reservio.com/.
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