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Agora já é possível fazer sua matrícula por meio do portal , de forma segura e rápida.sistema.ciesa.br
Preparamos este tutorial para auxiliá-los no processo. Siga o passo a passo descrito neste manual e 
pronto! Sua matrícula será concluída com sucesso.

Prezados (as) alunos (as),

Informe sua matrícula e senha cadastrada no

portal educacional, as mesmas são validas para

o portal de matrícula.

Efetue login no portal
de matrículas 1 2

3

Tela inicial 

Assinatura do contrato 

Após o login, na tela inicial, clique no campo

RENOVAR MATRÍCULA. 

3.1. No menu superior, clique no primeiro campo CONTRATO. 

3.2. Após a abertura e leitura do contrato, clique no campo: Li e estou de acordo com o contrato. 
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Assinatura do contrato

Pagamento

3
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3.3. Após aceitar o termo do contrato, 

o sistema irá liberar o botão para validar, 

clique no campo ACEITO O CONTRATO.

3.4 Um e-mail será gerado e enviado

com a cópia do contrato para o aluno(a). 

Após essa etapa, o link para pagamento 

será liberado. Para escolher a opção de 

pagamento, clique no campo REALIZAR 

PAGAMENTO. 

1. O aluno tem três opções de pagamento:

(A) Pagar via CIELO: Pagamento on-line

no débito / crédito (1 parcela). 

A finalização da matricula poderá ser 

feita no hora, após a confirmação do

pagamento.

(B) Pagamento via PIX: A confirmação do

pagamento será feita em 24 horas. Somente

após a confirmação o aluno (a) deverá retornar 

ao portal para finalizar o processo de matrícula. 

ATENÇÃO: O pix deverá estar no CPF do 

aluno (a). Não há como dar baixa no sistema

de pagamento com CPF de terceiros.

(C) Via boleto bancário: A compensação

para pagamento do boleto é de 24 horas. 

Após esse período o aluno (a) terá o boleto validado para

pagamento. Após o pagamento, são mais 24 horas para o 

sistema bancário dar baixa no boleto. Finalizado esse prazo 

o aluno (a) poderá retornar ao portal para finalizar a 

matrícula.

 
 

   

REALIZAR PAGAMENTO
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Opção (A)

Opção (B)

Opção (C)
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Grade disciplinar5

Após finalizar o processo de pagamento, o sistema irá reconhecer a baixa na matricula (atentar aos 

prazos de PIX e boleto) e encaminhará o aluno (a) direto para a tela da grade disciplinar. Após o 

encaminhamento clique no CAMPO VALIDAR DISCIPLINAS.

ATENÇÃO: Os alunos (as) que optarem por 

pagamento via boleto e PIX, depois do prazo 

de compensação, deverão retornar o portal de 

matrícula e na página principal clica no campo 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA, desta forma, 

i d e n t i f i c a d o  o  p a g a m e n t o ,  s e r ã o 

au toma t i camen te ,  d i r e c i onado  pa ra 

validar a grade disciplinar. 

Com todas as etapas finalizadas, o aluno (a)

fica com status de MATRICULADO e todos os 

itens ficam em verde e a grade completa é

mostrada.
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Os alunos despriorizados deverão entrar em contato com a coordenação do curso para validar grade de disciplina.
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