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1. Rematricula WEB 
O acesso deverá ser realizado pelo próprio portal da São Luís (www.saoluis.br), onde o aluno deverá clicar no 
link: http://www.saoluis.br/rematricula/sistema-rematricula 
 
Acessando o Link, a tela abaixo para Login do aluno será exibida. 

 
 

1.1. Página Inicial: 
Acessando o módulo, o aluno será direcionado para a seguinte página: 

 

Em “Passos”, o sistema vai disponibilizar 4 links, os quais redirecionam você para a atualização dos dados cadastrais, 

termo de rematrícula, escolha das disciplinas e visualização do horário das aulas. Não será disponibilizado de 

impressão de boleto de rematrícula, pois estes serão disponibilizados para os alunos no NetStudent e será entregue 

na sua residência, ainda durante o mês de Junho de 2013. 

1º Passo: Clique aqui para atualizar os seus dados cadastrais: Clicando neste link, abre a página dos seus dados 

cadastrados na nossa instituição, verifique o que há de diferente e realize a mudança. Procure preencher os dados 

corretamente e de forma completa. 

http://www.saoluis.br/
http://www.saoluis.br/rematricula/sistema-rematricula
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2º Passo: Termo de rematrícula: Leia atentamente as informações obtidas nessa página e confirme seu de acordo.  

3º Passo: Escolha das disciplinas: Clicando neste link, abre a página dos seus dados com as disciplinas para você 

selecionar e confirmar a turma. Faça sua grade de disciplinas utilizando o maior número de possibilidades entre as 

disciplinas para preencher o seu quadro de horários durante a semana.  

4º Passo: Quadro de horários: Página informativa que exibe o quadro de horários semanal conforme escolha acima. 

1.2. Confirmando as Disciplinas: 
 
1º Passo: Confirme aqui suas Disciplinas: este link direciona à pagina onde se encontram as disciplinas, confirme as 

disciplinas que já virão selecionadas, clicando em Concluir, que fica à direita inferior da tela, conforme abaixo 

demonstrado. No exemplo abaixo, além das disciplinas da etapa 4 do aluno, o sistema sugeriu as disciplinas ainda 

não cursadas pelo aluno da etapa 3. O aluno poderá confirmar todas elas ou desmarcar as disciplinas abaixo da 

etapa natural, caso não queira cursá-las. As disciplinas da etapa natural o aluno não poderá desmarcar. 

 Disciplinas exibidas: Serão exibidas as disciplinas da etapa seguinte, sendo que virão marcadas e travadas, 
obrigando o aluno a cursar estas disciplinas; 

 Concluir: Clicando neste botão, o aluno estará confirmando a sua rematrícula, sendo que este processo é 
irreversível, podendo ser alterado apenas presencialmente; 

 Restrições da Matrícula: Este botão informa se existem restrições quanto às disciplinas selecionadas. Como 
esta rematrícula será apenas para alunos regulares, não devem ocorrer restrições; 

 

Depois de decidido pelo aluno as disciplinas, ele deve clicar em Concluir e terá a segunda visão na Web: 

 

Disciplinas matriculadas: 
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 Imprimir: Imprime a tela com as disciplinas efetivadas 

 

Horários das aulas. 

 

O aluno poderá imprimir esta confirmação por meio do botão Imprimir conforme demonstrado. Com isso o sistema 

emitirá o seguinte documento:  
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1.2.1. Alunos com Débitos Financeiros: 
 
Caso o aluno tenha débitos com a instituição (entenda neste caso, boletos em aberto vencido), será exibida a 
mensagem abaixo, informando que existem débitos financeiros, impedindo a rematrícula do aluno. O sistema está 
sendo atualizado diariamente, com isso, resolvendo a sua situação financeira, nas próximas 24h o sistema abre as 
possibilidades de rematrícula. 
 
O aluno precisa clicar sob o item “Disciplinas”. 

 
Logo em seguida ele verá e mensagem de impedimento. 
 
 

 
 
 

1.2.2. Alunos sem dados para rematrícula: 
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Caso o sistema não tenha encontrado dados para a rematrícula de um determinado aluno, a página seguinte será 
exibida sem as disciplinas, conforme imagem abaixo. Na rematrícula de 2013.2 isso poderá ocorrer para: a) alunos 
onde a promoção automática não foi executada; b) alunos irregulares, caso não se tenha a definição do quadro de 
horários e as devidas equivalências para que os mesmos possam escolher quais dependências vão cursar; c) alunos 
onde as turmas futuras não tenham sido ofertadas; d) alunos irregulares onde não existem disciplinas em turmas 
ofertadas para que eles possam realizar a seleção; 
 
No exemplo abaixo, o aluno André Filipe Naves de Barros não consegue visualizar duas disciplinas para rematrícula 
por causa de um dos motivos explicitados. 
 

 
 
 


