RESUMO DA CAMPANHA MATRÍCULA NA HORA
Descrição da Campanha: Válidas para calouros matriculados entre 02/11/2017 a 03/03/2018, para
ingresso via Vestibular, Enem, Portador de Diploma e Transferência externa, em todos os polos
parceiros EAD Laureate. A condição não é válida para candidatos que ingressarem por programas
educacionais (Ex.: EDUCA MAIS; MAIS BOLSAS; CATHO; QUERO BOLSA).
As condições abaixo, são exclusivas para os candidatos ingressantes via Vestibular, Enem, Portador
de Diploma e Transferência externa, que se matricularem no mesmo dia do vestibular ou no mesmo
dia da entrega da comprovação da nota no Enem ou entrega de documento transferência/portador.
Candidatos que não fizerem a matrícula na hora e não indicarem um amigo, não terão direito a essa
condição.
Para as formas de ingressos via Transferência e Portador de Diploma, a condição será válida apenas
para candidatos que não solicitarem dispensa de disciplinas e ingressarem na primeira série. Neste
caso além dos documentos obrigatórios na matrícula na hora, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos:
• Transferência externa: histórico do ensino médio e comprovante de residência, histórico da
Graduação; Declaração de Vínculo e Requerimento de Inscrição.
• Portador de Diploma: comprovante de residência, diploma de curso superior e Requerimento de
inscrição.
Caso o estudante esteja com o status de CANCELADO, ele precisará realizar um novo processo
seletivo e ingressar como calouro.
Ressaltamos que apenas o Campus Centro (Mooca) – UAM não realiza o processo de Matrícula na
Hora.
Ressaltamos a necessidade da leitura do e-mail até o final.
Graduação EAD Laureate – Vestibular e Portador de Diploma
Graduação EAD Laureate – UAM, FMU, UNP, Unifacs e Fardergs.
Bacharelado, Licenciatura e cursos de Tecnologia:
• Isenção na matrícula + bolsa de acordo com a campanha comercial vigente (Bolsa padrão ou outra
campanha na qual o candidato se enquadre)
Competência das parcelas – Para todas as marcas de Graduação:
• Matrícula (1ª Mensalidade): Refere-se ao mês de Janeiro
• 2ª Mensalidade: Refere-se ao mês de Fevereiro
• E assim, sucessivamente
Como o boleto da 1ª mensalidade (matrícula) será isento, o candidato começará a pagar a partir da
2ª mensalidade (Fevereiro).
Para candidatos matriculados nas condições de Bolsa Padrão, as bolsas de estudo contemplarão rematrículas
a partir de 2018.2. Reforçamos que as bolsas não contemplam adaptações ou dependências (DP’s).

Graduação EAD Laureate - ENEM
Graduação EAD Laureate – UAM, FMU, UNP, Unifacs e Fardergs.
Bacharelado, Licenciatura e cursos de Tecnologia:
• Isenção na matrícula + bolsa de acordo com a campanha comercial vigente (Mérito Enem)
Competência das parcelas – Para todas as marcas de Graduação:
• Matrícula (1ª Mensalidade): Refere-se ao mês de Janeiro
• 2ª Mensalidade: Refere-se ao mês de Fevereiro
• E assim, sucessivamente

Como o boleto da 1ª mensalidade (matrícula) será isento, o candidato começará a pagar a partir da
2ª mensalidade (Fevereiro).
Para candidatos matriculados nas condições de Bolsa Padrão, as bolsas de estudo contemplarão rematrículas
a partir de 2018.2. Reforçamos que as bolsas não contemplam adaptações ou dependências (DP’s).

Graduação EAD Laureate – Transferência Externa
Graduação EAD Laureate – UAM, FMU, UNP, Unifacs e Fardergs.
Bacharelado, Licenciatura e cursos de Tecnologia:
•
Isenção na matrícula + bolsa de acordo com a campanha comercial vigente (Transferência na
Medida)
Competência das parcelas – Para todas as marcas de Graduação:
• Matrícula (1ª Mensalidade): Refere-se ao mês de Janeiro
• 2ª Mensalidade: Refere-se ao mês de Fevereiro
• E assim, sucessivamente
Como o boleto da 1ª mensalidade (matrícula) será isento, o candidato começará a pagar a partir da
2ª mensalidade (Fevereiro).
Para candidatos matriculados nas condições de Bolsa Padrão, as bolsas de estudo contemplarão rematrículas
a partir de 2018.2. Reforçamos que as bolsas não contemplam adaptações ou dependências (DP’s).

Orientação para os polos FMU, UNP e UNIFACS - Procedimento para Isenção na matrícula
Para os candidatos de “Matrícula na Hora”, reforçamos que é obrigatório o preenchimento do
formulário no link abaixo para que seja aplicada a isenção da matrícula.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqplKssl7kiFm3JpfMgFXJlSRUd_8VtIlmKoV
q9EuuBUQzNGUk5ZMEgxUlFEMlg2R0JPM1k4VFdRQS4u
Após a aprovação do candidato, é necessário que o polo efetive a matrícula de acordo com o
processo de cada IES. O boleto de matrícula será gerado, porém deverá ser desconsiderado.
A isenção será lançada em até 7 dias úteis, após a efetivação da matrícula.
Orientação para os polos Anhembi Morumbi - Procedimento para Isenção na matrícula
Reforçamos abaixo as orientações para o lançamento da isenção da “Matrícula na Hora” na Anhembi
Morumbi:
• Preencher o formulário no link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqplKssl7kiFm3JpfMgFXJlSRUd_8VtIlmKoV
q9EuuBUQzNGUk5ZMEgxUlFEMlg2R0JPM1k4VFdRQS4u
• Após a aprovação do candidato, é necessário que o polo realize todo o processo regular de
efetivação da matrícula.
• Lembrando que, anexo à documentação, deve estar o boleto de matrícula escrito “isento” para que
o candidato seja matriculado e não haja pendência.
• O lançamento da isenção ocorrerá em até 7 dias úteis, após o upload dos documentos para a CMP.
Informações para CAC e CMP – Anhembi Morumbi
Tipologias a serem lançadas:
•
Isenção na 1ª mensalidade (janeiro): EAD LAUREATE - ISENÇÃO DE MATRÍCULA [5004].•
A partir de fevereiro lançar a tipologia para bolsa de Estudos de acordo com a campanha de
ingresso.

