
As Rematrículas serão realizadas digitalmente pelo Responsável 

Financeiro, através do Sistema Logos, no prazo estabelecido e 

divulgado pela Instituição/Faculdade.

Confira no folder como realizar a Rematrícula. Se deseja realizar a 

rematrícula: 
- Educação Básica vá para a próxima página.

- Faculdade vá para a página 8.

- Técnico vá para a página 14.
 
No caso de dúvidas, faça contato com a Secretaria das Unidades de 

Ensino da IENH/Faculdade.

REMATRÍCULA ONLINE 
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Anexe o comprovante de residência. Confirme os dados 
do responsável financeiro. Clique para "avançar etapa".
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Etapa 7: FICHA DE SAÚDE

Etapa 6: LGPD
Informação/Autorização para Tratamento 

de Dados Pessoais do Aluno

• Leia o termo LGPD, marque a opção ‘‘Autorizo tratamento de dados 
pessoais’’, que está no final da página, Clique em ‘‘avançar etapa’’.
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Etapa 8: COMPONENTES

Etapa 9: FORMAS DE PAGAMENTO
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Etapa 10: COMPROVANTE

Etapa 11: FINALIZANDO
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• Selecione o nível de ensino no qual deseja realizar a Rematrícula 
do acadêmico. 
•Clique em “avançar etapa”. 
•Fique atento: a Rematrícula online
 estará disponível até o prazo estabelecido pela Faculdade IENH.
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Etapa 6: LGPD
Informação/Autorização para Tratamento 

de Dados Pessoais do Aluno

• Leia o termo LGPD, marque a opção ‘‘Autorizo tratamento de dados 
pessoais’’, que está no final da página, Clique em ‘‘avançar etapa’’.

• A etapa 7, corresponde a seleção das disciplinas que gostaria de se 
matricular.
   
• As disciplinas que não estão disponíveis para marcação, podem ocorrer pelo 
fato de já estarem concluídas, não estarem sendo oferecidas para o respectivo 
semestre, ou pré-requisito pendente. Clicando no ícone de interrogação, o 
sistema lhe dará uma explicação do porque não poderá selecionar.
  
• Veja mais detalhes analisando a Figura 5.  

Etapa 7: COMPONENTES
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Etapa 8: FORMAS DE PAGAMENTO

Etapa 9: COMPROVANTE

Etapa 10: FINALIZANDO
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REMATRÍCULA ONLINE TÉCNICO
COMO FAZER
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• Selecione o nível de ensino no qual deseja realizar a Rematrícula do aluno. 
• Clique em “avançar etapa”. 
• Fique atento: a Rematrícula online estará disponível 
até o prazo estabelecido pela IENH.
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 • A etapa 7, corresponde a rematrícula no Curso Técnico. 
 • Clique em “Avançar etapa”. 
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Etapa 6: LGPD
Informação/Autorização para Tratamento 

de Dados Pessoais do Aluno

• Leia o termo LGPD, marque a opção ‘‘Autorizo tratamento de dados 
pessoais’’, que está no final da página, Clique em ‘‘avançar etapa’’.

Etapa 7: COMPONENTES
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Etapa 8: FORMAS DE PAGAMENTO

Etapa 9: COMPROVANTE



19

Etapa 10: FINALIZANDO
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