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Acesso através do endereço eletrônico newtonpaiva.br

Clique no botão Serviços online (1)
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Na aba Alunos, clique na opção Sistema Acadêmico (1)
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Preencha seu RA no campo Login e sua senha no campo 

de mesmo nome (1) e clique em Entrar (2)

1
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Clique em Rematrícula On-Line (1)
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LEGENDA: informações sobre as 
nomenclaturas utilizadas na grade 
exibida. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 
alguns cursos possuem uma carga 
horária de atividades extra curriculares 
a serem concluídas. Caso este seu curso 
se enquadre nesta situação, neste 
campo serão detalhadas as 
informações sobre as horas concluídas 
e totais até o período letivo atual. 

GUIAS: materiais de auxílio e 
consulta disponibilizados pela 
Newton para solucionar suas 
dúvidas quanto ao processo de 
Rematrícula e quanto ao acesso 
aos nossos sistemas. 
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IMPEDIMENTOS DE REMATRÍCULA: 
caso haja qualquer situação que 
impeça a realização de sua 
Rematrícula, ele estará listado neste 
campo. Clique no impedimento para 
verificar quais ações deverão ser 
tomadas. 

CURSO: seus cursos de graduação/licenciatura em andamento 
na Newton serão listados aqui. Selecione um e veja as disciplinas 
pendentes deste, bem como a oferta das mesmas. 

DISCIPLINAS OPTATIVAS: alguns cursos possuem uma 
carga horária de disciplinas optativas a serem 
concluídas. Caso este seu curso se enquadre nesta 
situação, neste campo serão detalhadas as informações 
sobre estas disciplinas no período letivo atual, 2019/1. 

PERFIL: clique aqui para encerrar 
seu acesso ao sistema. 
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Exemplos de Impedimentos de Rematrícula
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Exemplos de Impedimentos de Rematrícula
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Ao selecionar o curso, será exibida uma lista das disciplinas 
pendentes de aprovação
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Clique no nome da disciplina pendente ou na disciplina 
equivalente para verificar as turmas e horários ofertados
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LINKS ÚTEIS: após verificadas 
todas as informações necessárias 
quanto à sua grade e disciplinas 
para o período letivo atual, clique 
no link do Sistema Acadêmico 
para efetuar sua Rematrícula. 
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Preencha seu RA no campo Usuário ou Email e sua senha no campo 

de mesmo nome (1) e clique em Acessar (2)

1
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Verifique as informações de Filial no Ambiente (1), 

faça os ajustes se necessário, e clique em Educacional (2)

1
2
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Selecione o 
Contexto 
Educacional 
correspondente 
ao período letivo 
2019/1 (final 191) 
(1)

1
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Valor fixo Campus Ano Semestre
01 – Buritis
04 – Silva Lobo
09 – Carlos Luz
09 – EaD

1 – Janeiro a julho
2 – Agosto a dezembro

2_01191

CÓDIGO DE PERÍODO LETIVO
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O Contexto Educacional também pode ser alterado clicando no link
Alterar contexto educacional (1)

Clique em Matrícula on-line (2)
1

2
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A primeira tela de 
apresentação inclui links
para atualização de seus 
dados (1) e para o material 
de rematrícula (2).

Leia atentamente as 
normas e orientações 
iniciais de rematrícula (3).

1

2
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Deslize a barra de 
rolagem à direita e leia 
atentamente o breve 
passo a passo de acesso à 
rematrícula (1).

Clique em Iniciar para 
avançar à tela de 
contratação de disciplinas 
para o período letivo (2).

1

2



newtonpaiva.br 21

Caso haja algum impedimento 
para a sua rematrícula, o 
sistema exibirá uma tela com o 
link para a verificação das 
pendências (1).

1
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Confirmada a ausência de 
impedimentos para a 
rematrícula, o sistema exibirá 
uma tela para seleção do 
período letivo no qual serão 
contratadas as disciplinas.

Marque o círculo 
correspondente a 2019/1 (1).

1
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Selecionado o período 
letivo, clique em 
Continuar matrícula... (1).

1
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1 2 3 4 95 6

7 8



newtonpaiva.br 25

1. Ícones de notificação sobre 
horários, turmas com vagas 
esgotadas, choque de horários.

2. Campo para marcação das 
disciplinas desejadas.

3. Descrição do código da turma.

4. Quantidade de créditos 
acadêmicos da disciplina.

5. Carga horária da disciplina.

6. Modalidade da disciplina, sendo 
presencial ou virtual.

7. Abre novamente a janela de 
Apresentação, descrita na 
página 9 deste tutorial.

8. Abre o quadro de horários 
simulado, constando as 
disciplinas selecionadas na 
coluna de Seleção (2).

9. Total de créditos acadêmicos das 
disciplinas selecionadas na 
coluna de Seleção (2).
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ALERTAS

Posicionando o cursor do 
mouse no ícone (1) é 
possível visualizar os dias e 
horários das aulas da turma.

1
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ALERTAS

O ícone de atenção      (1) indica 
que a turma não possui mais 
vagas disponíveis para matrícula.

1

Obs.: alerta aplicável apenas a 
alunos de cursos presenciais.
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ALERTAS

O ícone de negativa      (1) 
indica que as datas e/ou 
horários das aulas da turma 
entram em choque com outra 
já selecionada.

1

Obs.: alerta aplicável apenas a 
alunos de cursos presenciais.
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Clique no botão 
Quadro de horários (1) 
para confirmação de 
seu quadro e o sistema 
exibirá uma janela com 
o mesmo (2).

1

2
Obs.: quadro aplicável 
apenas a alunos de 
cursos presenciais.
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A quantidade mínima são 12 créditos acadêmicos (1) para conclusão de 
sua rematrícula. O sistema exibirá uma mensagem (2) caso não sejam 

selecionadas disciplinas atingindo este valor mínimo. 

2

1
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Selecionadas disciplinas em 
quantidade suficiente e com 
vagas disponíveis, o sistema 
exibirá um botão para 
confirmação da rematrícula (1).

1



newtonpaiva.br 32

Caso você tenha selecionado 
alguma disciplina que exija o 
curso e aprovação não obtidos de 
outra disciplina, será exibida uma 
mensagem de impedimento.

Clique em OK (1), remova a 
seleção das disciplinas 
detalhadas e selecione outras 
disciplinas ou prossiga com a 
conclusão de sua rematrícula.

1
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Confirmada a ausência de 
impedimentos, o sistema 
prosseguirá com a exibição de 
seu contrato.

Leia com atenção e, se julgar 
necessário, clique no botão 
Imprimir (1) de modo a obter 
uma cópia física do contrato.

1
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O botão Li e aceito (Finalizar) (1) 
só será habilitado após a leitura 
completa do contrato, 
identificada pelo sistema como 
a rolagem da barra lateral 
direita até o fim (2).

Clique no botão Li e aceito 
(Finalizar) para concluir sua 
rematrícula.

2

1
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O sistema exibirá um aviso de sucesso na conclusão de sua 
rematrícula. Clique em OK (1) para finalizar.

1



newtonpaiva.br 36

Em seguida, o sistema exibirá 
seu comprovante de matrícula 
para o período letivo atual, 
2019/1.

Leia com atenção e, se julgar 
necessário, clique no botão 
Imprimir (1) de modo a obter 
uma cópia física do 
comprovante.

Clique em Fechar (2) para 
encerrar sua rematrícula.

1

2
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PRONTO! Sua rematrícula para 2019/1 está concluída. 




