
TUTORIAL DE SOLICITAÇÕES



ACESSO



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

2



1

Clique em Sistema Acadêmico (1)
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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

2
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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



ABERTURA
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1 2



Caso sua solicitação não esteja 
listada aqui, procure a Central 
de Atendimento ao Aluno
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Rematrícula – EaD (100% a distância)

Protocolo destinado exclusivamente aos alunos matriculados em cursos totalmente a 
distância cuja alteração não foi possível via web. Protocolos deste tipo abertos por 

alunos de cursos presenciais são automaticamente cancelados.

Negociações financeiras deverão ser resolvidas antes da abertura do protocolo.

Período: 21/01 a 01/03

Prazo de Atendimento: até 5 (cinco) dias úteis

Tenha bastante atenção ao preencher os dados solicitados no protocolo, uma vez que 
a ação tomada será de acordo com a seleção de diciplinas, ações, turmas e turnos.

Atenção ao endereço de e-mail: você receberá uma mensagem no e-mail de cadastro 
quando sua solicitação for finalizada. 
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Rematrícula – EaD (100% a distância)

Selecione primeiro a 
disciplina desejada de 
alteração na sua 
matrícula. Este campo irá 
listar todas as disciplinas 
pendentes de aprovação 
em seu curso de acordo 
com o contexto 
educacional selecionado.

Em cada protocolo 
aberto, é possível 
selecionar até 20 
disciplinas, independente 
do tipo de alteração.
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Rematrícula – EaD (100% a distância)

Selecione a seguir a ação a ser executada 
para a disciplina selecionada, se será 
Inclusão na matrícula ou Exclusão.

Indique o turno no próximo campo de 
seleção, dentre Virtual, Presencial
Manhã, Presencial Tarde e Presencial
Noite.

Sempre que um dos campos de Disciplina 
for selecionado, os campos de Ação e 
Turno abaixo dele se tornarão de 
preenchimento obrigatório, e o protocolo 
será automaticamente cancelado após a 
abertura caso algum deles não seja 
preenchido.

Disciplina 1

Disciplina 2

Disciplina 1

Disciplina 2
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Rematrícula – EaD (100% a distância)

O último campo de seleção 
de disciplina dispõe de toda 
a o ferta da Newton para 
este período letivo (e não 
apenas as pendentes de 
provação de seu curso), caso 
você queira contratar 
alguma disciplina de outro 
curso como extra, para fins 
de conhecimento ou 
realização de horas de 
atividades complementares.

O preenchimento dos 
campos de Ação e Turno
também são obrigatórios 
para esta disciplina.
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Rematrícula – EaD (100% a distância)

O campo Justificativa deve 
ser preenchido de acordo 
com as orientações na 
descrição da solicitação.

Após preenchidos todos os 
campos obrigatórios, clique 
em Solicitar (1) para 
confirmar sua solicitação.

1



19newtonpaiva.br

Rematrícula – EaD (100% a distância)
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Rematrícula – Acadêmico

Protocolo destinado exclusivamente às alterações de rematrícula (inclusão e exclusão 
de disciplinas) dos alunos dos cursos presenciais e semipresenciais cuja alteração não 
foi possível via web. Protocolos deste tipo abertos por alunos de cursos totalmente a 

distância são automaticamente cancelados.

Negociações financeiras deverão ser resolvidas antes da abertura do protocolo.

Período: 30/01 a 01/03

Prazo de Atendimento: até 5 (cinco) dias úteis

Tenha bastante atenção ao preencher os dados solicitados no protocolo, uma vez que 
a ação tomada será de acordo com a seleção de diciplinas, ações, turmas e turnos.

Atenção ao endereço de e-mail: você receberá uma mensagem no e-mail de cadastro 
quando sua solicitação for finalizada. 
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Rematrícula – Acadêmico

Selecione primeiro a 
disciplina desejada de 
alteração na sua 
matrícula. Este campo irá 
listar todas as disciplinas 
pendentes de aprovação 
em seu curso de acordo 
com o contexto 
educacional selecionado.

Em cada protocolo 
aberto, é possível 
selecionar até 20 
disciplinas, independente 
do tipo de alteração.
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Rematrícula – Acadêmico

Preencha o campo Turma (1) com a 
turma desejada para a disciplina, caso 
aplicável. Caso contrário, apenas 
preencha com “não se aplica” ou 
“qualquer disponível”, uma vez que o 
preenchimento do campo é obrigatório 
para que o protocolo não seja 
automaticamente cancelado.

Selecione a seguir a ação a ser 
executada para a disciplina selecionada, 
se será Inclusão na matrícula ou 
Exclusão.

1
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Rematrícula – Acadêmico

Indique o turno no próximo campo de 
seleção, dentre Virtual, Presencial
Manhã, Presencial Tarde e Presencial
Noite.

Sempre que um dos campos de 
Disciplina for selecionado, os campos de 
Ação, Turma e Turno abaixo dele se 
tornarão de preenchimento obrigatório, 
e o protocolo será automaticamente 
cancelado após a abertura caso algum 
deles não seja preenchido.

Disciplina 1

Disciplina 2

Disciplina 3

Disciplina 4

Disciplina 5
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Rematrícula – Acadêmico

O último campo de seleção 
de disciplina dispõe de toda 
a o ferta da Newton para 
este período letivo (e não 
apenas as pendentes de 
provação de seu curso), caso 
você queira contratar 
alguma disciplina de outro 
curso como extra, para fins 
de conhecimento ou 
realização de horas de 
atividades complementares.

O preenchimento dos 
campos de Ação, Turma e 
Turno também são 
obrigatórios para esta 
disciplina.



25newtonpaiva.br

Rematrícula – Acadêmico

O campo Justificativa deve 
ser preenchido de acordo 
com as orientações na 
descrição da solicitação.

Após preenchidos todos os 
campos obrigatórios, clique 
em Solicitar (1) para 
confirmar sua solicitação.

1
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Rematrícula – Acadêmico
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Rematrícula – Formação de Turma Especial

Protocolo destinado a solicitação de abertura de novas turmas, preferencialmente 
aos sábados. Os pedidos serão direcionados ao Comitê de Rematrícula, que analisará 

a viabilidade para abertura de turmas especiais.

Período: 30/01 a 10/02

Prazo de Atendimento: até 15/02

Tenha bastante atenção ao preencher os dados solicitados no protocolo, uma vez que 
a matrícula será automática caso haja abertura de turma para a disciplina 

selecionada.

Atenção ao endereço de e-mail: você receberá uma mensagem no e-mail de cadastro 
quando sua solicitação for finalizada. 
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Rematrícula – Formação de Turma Especial

Selecione a disciplina 
desejada para a abertura 
de turma aos sábados, 
preencha o campo 
Justificativa de acordo 
com as orientações na 
descrição da solicitação e 
clique em Solicitar(1).

Rematrícula - Formação de Turma Especial

1



29newtonpaiva.br

Rematrícula – Formação de Turma Especial

Rematrícula - Formação de Turma Especial



30newtonpaiva.br

Cancelamento de solicitação de rematrícula

A partir de agora a abertura de um novo protocolo de rematrícula só será possível 
caso não haja outro aberto para o mesmo tipo de atendimento.

Para alteração ou cancelamento de sua solicitação, um protocolo de Cancelamento 
de solicitação de rematrícula deverá ser aberto. A solicitação é cancelada 

instantâneamente e você já poderá abrir uma nova. 

Atenção ao endereço de e-mail: você receberá uma mensagem no e-mail de cadastro 
quando sua solicitação for finalizada. 
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Cancelamento de solicitação de rematrícula

Selecione a solicitação 
desejada para 
cancelamento, preencha 
o campo Justificativa de 
acordo com as 
orientações na descrição 
da solicitação e clique em 
Solicitar(1).

1
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Cancelamento de solicitação de rematrícula



ACOMPANHAMENTO



1
CBA D

E
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Clique na opção Acompanhamento (1)



A. Número da solicitação.

B. Assunto da solicitação.

C. Etapa atual da solicitação. É importante ressaltar que a etapa não necessariamente 
significa o fechamento da solicitação, caso esteja detalhada como deferida ou indeferida –
algumas solicitações passam por análise de diversos departamentos, cada um destes 
inserindo uma solução na solicitação, correspondente ao resultado da análise daquele 
departamento. O fechamento de uma solicitação é verificado no status da mesma.

D. Status da solicitação. Informa se a solicitação se encontra em análise, em andamento, 
concluída ou mesmo cancelada.

E. Clique duas vezes em qualquer parte de uma linha correspondente a uma solicitação para 
a abertura de uma nova janela para consulta e edição das informações da solicitação.

As demais colunas são auto descritivas, contendo a informação detalhada em seu nome.
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Aba Atendimento

Contém as informações gerais da sua 
solicitação, como seu RA e nome nos 
campos Código do cliente, datas de 
abertura e fechamento, campus e assunto.

Contém também três abas internas –
Solicitação, Discussão e Solução.

A aba interna Solicitação contém o texto 
inserido no campo Solicitação do aluno, na 
tela de abertura da solicitação.
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Aba Atendimento

A aba interna Discussão contém 
informações acrescentadas eventualmente 
pelos responsáveis pela análise da 
solicitação.
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Aba Atendimento

A aba interna Solução contém informações 
acrescentadas pelos responsáveis pela 
análise da solicitação, apresentando os 
resultados de tal análise e ações tomadas.



39newtonpaiva.br

Anexos

Para visualizar arquivos anexos à solicitação, 
clique no botão Anexos, no canto superior 
direito da janela da solicitação, e selecione a 
opção Arquivos Anexos.
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Anexos

É aberta uma nova janela 
indicando todos os arquivos 
anexados à solicitação.

Clique duas vezes no nome do 
arquivo para visualizá-lo. Na 
janela aberta a seguir, clique 
em Carregar documento para 
abrir o arquivo anexo. 




