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  TUTORIAL DE MATRÍCULA DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL 
                                                                                   Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2021. 

 
Estimados Candidatos, 

 

Gostaríamos de manifestar nossa alegria e gratidão pela confiança em nossa Instituição, 
reafirmando a satisfação em tê-los como membros da Família Signorelli. O processo de matrícula da 
Graduação Presencial ocorrerá no período de 22/11/2021 a 31/03/2022. 

 
No intuito de torná-lo (a) ciente dos procedimentos internos de nossa Instituição, fazendo com 

que funcionemos com eficiência e qualidade em nossos serviços, preparamos este material para 
esclarecer todas as dúvidas sobre o processo de matrícula. 

 
 

INÍCIO DAS AULAS PARA ESTUDANTES CALOUROS – 08/03/2022 
 
 

 

    PRÉ-REQUISITOS   

I- SELEÇÃO 

O candidato deverá ser aprovado no processo seletivo, que consiste em uma Produção Textual 
(dissertação argumentativa) sobre uma temática da atualidade, contendo, no mínimo, 25 e no máximo 30 
linhas. O resultado da prova estará disponível no site da Instituição www.faculdadesignorelli.edu.br, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Os processos seletivos ocorrerão nas seguintes datas e horários: 

 
- Vestibular Agendado – 22/11/2021 a 31/03/2022 - De segunda a sexta-feira das 10h às 19h. 

 
 

- Vestibular Tradicional: 
 

 

DATAS DO VESTIBULAR TRADICIONAL DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
08/11/2021 10/11/2021 

22/11/2021 24/11/2021 

06/12/2021 08/12/2021 

20/12/2021 22/12/2021 

10/01/2022 12/01/2022 

24/01/2022 26/01/2022 

07/02/2022 09/02/2022 

21/02/2022 23/02/2022 
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II- FINANCEIRO 
 

A matrícula deverá ser realizada na Secretaria da Unidade ou no setor Comercial, 
preferencialmente (seguindo as normas de segurança e distanciamento Covid -19) através do cartão de 
crédito ou débito conforme condições de parcelamento seguir: 

 

MATRÍCULA SEMESTRALIDADE 

De 22/11/2021 a 11/03/2022 À VISTA 

De 22/11/2021 a 31/01/2022 06 PARCELAS 

De 01/08/2021 a 31/08/2021 05 PARCELAS 

De 23/02/2021 a 31/03/2021 04 PARCELAS 

 

 
 
II.1- VALORES E CURSOS :  PREÇO ESCALONADO 
 

 

1.1 Campanha – Black week e black day:  Período: 13/11/21 até 10/01/2022: 
 

 

 
 

GRADUAÇÃO 

PRESENCIAL 

2022.1 

VALOR CHEIO DA SEMESTRALIDADE 

CAMPANHA -  BLACK WEEK E BLACK DAY                                                 

Valor por 

disciplina 

Valor da 

semestralidade 

Parcelamento 

em até 06 

vezes 

1ª. Parcela de: 

Vestibular, 

convênios, 

portadores e 

transferência  - 70% 

Empresa 

Captadora - 75% 

mais 05 parcelas de: 
mais 05 parcelas 

de: 

BACHARELADO 

EM DIREITO R$ 320,00 R$ 11.520,00 R$ 1.920,00 MENS 

GRÁTIS  R$             576,00   R$         480,00  
BACHARELADO 

EM 

ADMINISTRAÇÃO 
R$ 270,00 R$ 8.100,00 R$ 1.350,00 MENS 

GRÁTIS  R$             405,00   R$         337,50  
LICENCIATURA 

EM PEDAGOGIA R$ 230,00 R$ 6.900,00 R$ 1.150,00 MENS 

GRÁTIS  R$             345,00   R$         250,00  
TECNOLÓGICO EM 

GESTÃO DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

R$ 200,00 R$ 6.000,00 R$ 1.000,00 MENS 

GRÁTIS  R$             300,00   R$         250,00  

TECNOLÓGICO 

EM GESTÃO 

FINANCEIRA 

R$ 200,00 R$ 6.000,00 R$ 1.000,00 MENS 

GRÁTIS  R$              300,00   R$         250,00  
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TECNOLÓGICO 

EM LOGÍSTICA R$ 200,00 R$ 6.000,00 R$ 1.000,00 MENS 

GRÁTIS  R$              300,00   R$         250,00  

TECNOLÓGICO 

EM PROCESSOS 

GERENCIAIS - 

GESTÃO 

EMPRESARIAL 

R$ 200,00 R$ 6.000,00 R$ 1.000,00 
MENS 

GRÁTIS  R$              300,00   R$         250,00  

 
1.2 Matrícula nova: Período da campanha: 11/01/2022 a 11/03/2022 

 

GRADUAÇÃO 

PRESENCIAL 

2022.1 

VALOR CHEIO DA SEMESTRALIDADE 
MATRÍCULA NOVA                                                                                                               

PERÍODO: 01/12/2021 A 11/03/2022 

Valor por 

disciplina 

Valor da 

semestralidade 

Parcelado 

em  06 

vezes 

1ª. Parcela 

de: 

Vestibular - 

60% 

Convênio e 

Portadores 

de diploma 

- 65% 

Transf 

Externa - 

70% 

Empresa 

Captadora - 

70% 

mais 05 

parcelas de: 

mais 05 

parcelas de: 

mais 05 

parcelas de: 

06 parcelas 

de: 

BACHARELADO 

EM DIREITO R$320,00 R$11.520,00 R$ 1.920,00 

 R$  39,90  R$    768,00   R$   672,00   R$  576,00   R$   576,00  

BACHARELADO 

EM 

ADMINISTRAÇÃO 
R$ 270,00 R$ 8.100,00 R$ 1.350,00 

 R$  39,90  R$   540,00   R$   472,50   R$  405,00   R$   405,00  

LICENCIATURA 

EM PEDAGOGIA R$ 230,00 R$ 6.900,00 R$ 1.150,00 

 R$  39,90  R$    460,00   R$   402,50   R$  345,00   R$   345,00  

TECNOLÓGICO 

EM GESTÃO DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

R$ 200,00 R$ 6.000,00 R$ 1.000,00 

 R$  39,90   R$   400,00   R$   350,00   R$  300,00   R$   300,00  

TECNOLÓGICO 

EM GESTÃO 

FINANCEIRA 
R$ 200,00 R$ 6.000,00 R$ 1.000,00 

 R$  39,90   R$   400,00   R$   350,00   R$  300,00   R$   300,00  

TECNOLÓGICO 

EM LOGÍSTICA R$ 200,00 R$ 6.000,00 R$ 1.000,00 

 R$  39,90   R$   400,00   R$   350,00   R$  300,00   R$   300,00  

TECNOLÓGICO 

EM PROCESSOS 

GERENCIAIS - 

GESTÃO 

EMPRESARIAL 

R$ 200,00 R$ 6.000,00 R$ 1.000,00 

 R$  39,90   R$  400,00   R$   350,00   R$  300,00   R$   300,00  
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Observação 1: Os valores disponíveis na tabela acima, são para vencimento no dia 5 (cinco) de cada mês. 

 

Observação 2: Valor promocional de R$39,90 na primeira mensalidade, exceto para estudantes oriundos dos 
Agentes Captadores. 

 
Observação 3: Estudantes oriundos dos Agentes Captadores, no primeiro semestre, deverão pagar a 1ª 
(primeira) mensalidade para o Agente Captador e as outras mensalidades para a Faculdade. Nos demais 
semestres, todas as mensalidades deverão ser pagas para a Faculdade. 

 

Observação 4: Os valores promocionais dos Agentes Captadores estão limitados ao número de vagas 
ofertadas pela Instituição em cada semestre. 

 
Observação 5: Para preço escalonado os valores serão reajustados anualmente baseado no indíce no IGPM 
IGPM ou Dissídio Coletivo. 

 
Observação 6: Na opção de preço escalonado a grade é aberta, por disciplina, nesta opção o estudante 
poderá escolher quantas disciplinas quer cursar, a partir do segundo período de ingresso.
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III- MATRICULA/ACADÊMICO 
 

O candidato deverá apresentar, na Secretaria, o boleto quitado e os documentos obrigatórios 
para efetivação da matrícula e assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

Documentos Necessários: 

 

1- Realizou Vestibular e foi Aprovado: 

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento - cópia; 

b) Certificado e/ou Diploma registrado na Secretaria do Estado de Educação – cópia. 

c) Histórico Escolar do Ensino Médio - cópia; 

d) Publicação do Diário Oficial – cópia – somente para concluintes do RJ; 

e) Registro Civil - cópia: emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de emissão 

com o mesmo nome presente na Certidão Civil (CNH não tem valor de RG civil); 

f) CPF - cópia; 

g) Título de Eleitor - cópia (frente e verso no mesmo documento); 

h) Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Reservista - cópia, para alunos do sexo 

masculino e maiores de 18 anos (frente e verso no mesmo documento); 

i) Comprovante de Residência - cópia (preferencialmente em nome do aluno); 

j) 1 foto 3x4 recente. 

 

2 - ENEM: 

a) Boletim de Notas oriundo do ENEM - cópia; 
b) Certidão de Nascimento ou de Casamento - cópia; 
c) Certificado e/ou Diploma registrado na Secretaria do Estado de Educação – cópia. 
d) Histórico Escolar do Ensino Médio - cópia; 
e) Publicação do Diário Oficial – cópia – somente para concluintes do RJ; 
f) Registro Civil - cópia: emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de emissão 

(CNH não tem valor de RG civil); 
g) CPF - cópia; 
h) Título de Eleitor - cópia (frente e verso no mesmo documento); 
i) Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Reservista - cópia, para alunos do sexo 

masculino e maiores de 18 anos (frente e verso no mesmo documento); 
j) Comprovante de Residência - cópia (preferencialmente em nome do aluno); 
k) 1 foto 3x4 recente. 

 
3- Realizou Vestibular com Aproveitamento das Disciplinas: Para candidatos que estão há 

mais de 2 anos sem cursar ou que mudam de curso para uma área de conhecimento diferente do 
curso inicial. 

a) 1 foto 3x4 recente. 

b) Certidão de Nascimento ou de Casamento - cópia; 

c) Certificado e/ou Diploma registrado na Secretaria do Estado de Educação – cópia 

d) Histórico Escolar do Ensino Médio - cópia; 

e) Publicação do Diário Oficial – cópia – somente para concluintes do RJ; 

f) Histórico de Graduação – cópia 
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g) Programa de Disciplinas Cursadas de Graduação – cópia - As disciplinas que, no Histórico 

Escolar apresentado, indicarem a situação "ISENTO" ou equivalente, deverão ter comprovação 

em Histórico Escolar e Programas da Instituição em que foram cursadas; 

h) Registro Civil - cópia: emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de emissão 

com o mesmo nome presente na Certidão Civil (CNH não tem valor de RG civil); 

i) CPF - cópia; 

j) Título de Eleitor - cópia (frente e verso no mesmo documento); 

k) Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Reservista - cópia, para alunos do sexo 

masculino e maiores de 18 anos (frente e verso no mesmo documento); 

l) Comprovante de Residência - cópia (preferencialmente em nome do aluno); 

 
4- Matrícula de Portador de Diploma de Nível Superior: 

k) 1 foto 3x4 recente 

l) Certidão de Nascimento e/ou de Casamento - cópia 

m) Diploma de Graduação – cópia 

n) Histórico de Graduação – cópia 

o) Programa de Disciplinas Cursadas de Graduação – cópia - As disciplinas que, no Histórico 

Escolar apresentado, indicarem a situação "ISENTO" ou equivalente, deverão ter comprovação 

em Histórico Escolar e Programas da Instituição em que foram cursadas; 

p) Certificado e/ou Diploma do Ensino Médio registrado na Secretaria do Estado de Educação – 

cópia 

q) Registro Civil - cópia: emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de emissão 

(CNH não tem valor de RG civil) 

r) CPF - cópia (mesmo que presente no RG Civil) 

s) Título de Eleitor - cópia (frente e verso no mesmo documento) 

t) Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Reservista - cópia, para alunos do sexo 

masculino e maiores de 18 anos (frente e verso no mesmo documento) 

u) Comprovante de Residência - cópia (preferencialmente em nome do aluno) 

 
5- Matrícula de alunos Transferidos: Para candidatos que desejam transferir o seu curso 

de outra faculdade para a nossa IES. A matrícula não poderá estar trancada há mais de 2 anos. 

a) 1 foto 3x4 recente 

b) Certidão de Nascimento e/ou de Casamento - cópia 

c) Histórico de Graduação Oficial – cópia *imprescindível à matrícula 

d) Programa de Disciplinas Cursadas de Graduação – cópia - As disciplinas que, no Histórico 

Escolar apresentado, indicarem a situação "ISENTO" ou equivalente, deverão ter comprovação 

em Histórico Escolar e Programas da Instituição em que foram cursadas; *imprescindível à 

matrícula 

e) Certificado e/ou Diploma do Ensino Médio registrado na Secretaria do Estado de Educação – 

cópia *imprescindível à matrícula 

f) Registro Civil - cópia: emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de emissão 

(CNH não tem valor de RG civil) *imprescindível à matrícula 

g) CPF - cópia (mesmo que presente no RG Civil) *imprescindível à matrícula 
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CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

EDITAL 

h) Título de Eleitor - cópia (frente e verso no mesmo documento) 

i) Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Reservista - cópia, para alunos do sexo 

masculino e maiores de 18 anos (frente e verso no mesmo documento) 

j) Comprovante de Residência - cópia (preferencialmente em nome do aluno) 
 
 

 
Observações: 

 

1- O acesso à Plataforma só será disponibilizado após o deferimento de matrícula. 
 

2- Caso o estudante não possua o diploma de nível superior o candidato poderá apresentar, em 
substituição temporária, a certidão de conclusão (cópia) do curso mais o protocolo do diploma de 
nível superior (cópia). Posteriormente deverá apresentar a cópia do diploma de nível superior. 

 
3- Todos os pedidos serão analisados e a seleção dos candidatos será feita de acordo com os 

critérios previstos no Edital de Processo Seletivo, disponível no site da Faculdade; 
 

4- O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o Requerimento de Matrícula fazem parte 
da documentação. Portanto, deverão estar devidamente preenchidos e assinados no ato da 
realização da matrícula. Não serão aceitas rasuras. 

 

5- A imagem precisa estar completamente nítida. 
 

6- Não serão aceitos documentos sem nitidez, reduzidos ou foto. 
 

7- A ausência de documentos e/ou irregularidades ensejará imediato cancelamento de matrícula. 
 

8- Em atendimento ao Art. 224 do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 e ao Parecer nº 23/2005 – 
CNE, Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma do Ensino 
Médio emitido por instituição estrangeira, deverá ser apresentado anexo à tradução juramentada 
e documento de revalidação de estudos expedido por estabelecimento de ensino indicado pela 
Secretaria de Estado de Educação – SEE ou Delegacia de Ensino. 

 
 

ATENÇÃO: Se o candidato não apresentar os documentos acima relacionados, conforme determinação 
legal (Lei 9.394, 20 de dezembro de 1996, art. 44, inciso II), não efetuará sua matrícula. 
Para os que concluíram em 2009: Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio; 
Para os que concluíram em anos anteriores a 2009: Diploma de Conclusão do Ensino Médio- antigo 2º 
grau. 
 
 

 

O estudante que ingressar por vestibular terá direito à devolução de 80% do valor pago se a 
solicitação de cancelamento for feita até o 1º dia de aula (inclusive), sendo esta devolução efetuada no 
prazo de 15 dias úteis a partir da data do pedido de cancelamento. 

 

 

Esse tutorial visa a esclarecer os pontos mais relevantes para realização da matrícula e não 
substitui o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO publicado no site da IES. 
www.faculdade.signorelli.edu.br 
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BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
BACHARELADO EM DIREITO 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

TECNOLÓGICO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

TECNOLÓGICO EM GESTÃO FINANCEIRA 

 
 
 

 
 

O Curso de Administração da Faculdade Internacional Signorelli busca uma formação integral 
que ultrapasse as especialidades profissionais e que proporcione uma compreensão ampla e rigorosa do 
campo da Gestão, assim como uma ampla compreensão da sociedade atual e de seus impasses, 
desenvolvendo a percepção das mudanças constantes da sociedade. 

Duração: 4 anos (8 períodos). 
Turnos: Noite. 

 

 

O Curso de Direito da Faculdade Internacional Signorelli busca criar condições para que o 
profissional do Direito compreenda o significado social da sua profissão e da sua relevância no contexto 
das transformações que caracterizam o mundo contemporâneo; preparar profissionais que, além de ter a 
base de formação específica consolidada, estejam aptos a atuar de maneira integrada e contributiva em 
equipes multidisciplinares; e formar bacharéis em Direito dotados de conhecimentos técnicos e de 
princípios éticos que permitam a utilização do Direito como instrumento de transformação social e de 
construção da cidadania. 

Duração: 5 anos (10 períodos). 
Turno: Noite. 

 

O Curso de Pedagogia da Faculdade Internacional Signorelli permite uma atuação futura de 
excelência dos egressos como docentes na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, no Ensino Médio, ou em funções pedagógicas outras, requeridas em unidades e sistemas 
escolares e não escolares. 

Duração: 3 anos e meio (7 períodos). 
Turnos: Noite. 
 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Internacional 
Signorelli tem como objetivo desenvolver competências e habilidades associadas às ações de 
planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos referentes a negócios e serviços 
presentes em organizações públicas ou privadas, de todos os portes e ramos de atuação. 

Duração: 2 anos (4 períodos) 
Turnos: Noite. 
 
 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira da Faculdade Internacional Signorelli tem 
como objetivo desenvolver competências e habilidades associadas aos processos da gestão financeira, 
por meio de ferramentas e técnicas de direcionadas à operação das atividades de financiamentos e 
investimentos das organizações, de modo a maximizar os resultados econômico-financeiros decorrentes 
de suas atividades operacionais, utilizando as metodologias e tecnologias atualizadas de gestão e 
identificando oportunidades de redução de custos. 

Duração: 2 anos (4 períodos) 
Turnos: Noite. 

 

SOBRE OS CURSOS: 
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TECNOLÓGICO EM PROCESSOS GERENCIAIS - GESTÃO EMPRESARIAL 

ACESSO À PLATAFORMA 

 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Logística da Faculdade Internacional Signorelli tem como 

objetivo desenvolver competências e habilidades associadas aos processos de planejamento, operação e 
controle de atividades de logística de uma empresa, utilizando metodologias e tecnologias atualizadas de 
gestão e identificando oportunidades de redução de custos, aumento da qualidade dos serviços em geral 
e aumento da qualidade de cumprimento do prazo. 

Duração: 2 anos (4 períodos) 
Turnos: Noite. 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial da Faculdade Internacional Signorelli 
tem como objetivo desenvolver competências e habilidades associadas à gestão na área das 
Organizações, assumindo responsabilidades pela administração integral dessa área ou de algum de seus 
subsistemas, com postura crítica, criativa e ética. 

Duração: 2 anos (4 períodos) 
Turnos: Noite. 
 
 

 

 
Acesse o site faculdade.signorelli.edu.br, escolha o Campus Virtual, digitando seu login (número da sua matrícula) e sua senha 
(CPF ou senha já alterada). 
 

 

 
 
 

TECNOLÓGICO EM LOGÍSTICA 
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1) Recomendamos a impressão do Plano de Estudos para conferência futura. 

 

2) Para sua segurança altere com frequência a sua senha e nunca saia do sistema apenas 
fechando o navegador. Se você quiser, aproveite a oportunidade para alterar a sua senha, 
clicando no menu “SISTEMA -> ALTERAR -> SENHA” no canto superior direito da tela. 

 

3) Somente os alunos regularmente matriculados (tendo realizado todo o processo: acadêmico e 
financeiro) poderão cumprir as atividades acadêmicas (assistir às aulas, realizar as provas e 
trabalhos) e acessar ao Campus Virtual. 


