
 
 

TUTORIAL DE MATRÍCULA DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL 
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2018. 

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 02/05/2018 a 20/08/2018.   

 
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.  
 

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: 
 
 A) Vestibular Tradicional 
 

 - Sábados das 9h às 12h. 
 

DATAS DO VESTIBULAR 
TRADICIONAL 

DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS INÍCIO DAS AULAS 

09/06/2018 11/06/2018 

20/08/2018 

30/06/2018 02/07/2018 
07/07/2018 09/07/2018 
28/07/2018 30/07/2018 
04/08/2018 06/08/2018 
25/08/2018 27/08/2018 

 
 
B) Vestibular Agendado – 02/05/2018 a 20/08/2018 

 
- De segunda a sexta-feira das 10h às 19h. 
 

CURSOS INÍCIO DAS AULAS 
Administração Bacharelado 

20/08/2018 

Ciências Contábeis Bacharelado 
Direito  Bacharelado 
Pedagogia Licenciatura 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas Tecnológico 
Comércio Exterior Tecnológico 
Gestão da Tecnologia da Informação Tecnológico 
Gestão de Recursos Humanos Tecnológico 
Gestão Empresarial Tecnológico 
Gestão Financeira Tecnológico 
Logística Tecnológico 



 
 

II- FINANCEIRO 
 
  Liquidar o boleto referente à matrícula, que corresponderá à primeira mensalidade. Esse boleto 
será enviado somente para os estudantes que forem aprovados no vestibular com média igual ou 
superior a 6.0 (seis). Após o seu pagamento, a liberação para efetivação da matrícula ocorrerá em até 48 
(quarenta e oito) horas. O simples pagamento do boleto não efetivará a matrícula do estudante na 
Instituição. A matrícula deverá ser realizada na Secretaria da Unidade com as seguintes condições de 
pagamento: 
 

Para vencimento dia 05 (cinco) de cada mês: 
 

GRADUAÇÃO PRESENCIAL - ALUNOS NOVOS 2018.2 

MODO DE INGRESSO VESTIBULAR E 
ENEM CÔNVENIOS 

TRANSFERÊNCIA 
EXTERNA, PORTADOR DE 

DIPLOMA E QUERO 
BOLSA 

TURNO - MANHÃ Valor Cheio 
Valor Promocional 

Até o final do Curso - 30%  
Valor Promocional 

Até o final do Curso - 40% 
Valor Promocional 

Até o final do Curso - 50% 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO  6 x R$840,00 6 x R$588,00 6 x R$504,00 6 x R$420,00 

BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 6 x R$840,00 6 x R$588,00 6 x R$504,00 6 x R$420,00 

BACHARELADO EM DIREITO  6 x R$935,00 6 x R$654,50 6 x R$561,00 6 x R$467,50 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA  6 x R$680,00 6 x R$476,00 6 x R$408,00 6 x R$340,00 

TECNOLÓGICO EM ANAL. E DES. DE SISTEMAS 6 x R$680,00 6 x R$476,00 6 x R$408,00 6 x R$340,00 

TECNOLÓGICO EM COMÉRCIO EXTERIOR  6 x R$680,00 6 x R$476,00 6 x R$408,00 6 x R$340,00 

TECNOLÓGICO EM GESTÃO DA TECNOL. DA INFORMAÇÃO 6 x R$680,00 6 x R$476,00 6 x R$408,00 6 x R$340,00 

TECNOLÓGICO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 6 x R$680,00 6 x R$476,00 6 x R$408,00 6 x R$340,00 

TECNOLÓGICO EM GESTÃO EMPRESARIAL 6 x R$680,00 6 x R$476,00 6 x R$408,00 6 x R$340,00 

TECNOLÓGICO EM GESTÃO FINANCEIRA  6 x R$680,00 6 x R$476,00 6 x R$408,00 6 x R$340,00 

TECNOLÓGICO EM LOGÍSTICA 6 x R$680,00 6 x R$476,00 6 x R$408,00 6 x R$340,00 

MODO DE INGRESSO VESTIBULAR E 
ENEM 

CÔNVENIOS E 
QUERO BOLSA 

TRANSFERÊNCIA 
EXTERNA E PORTADOR 

DE DIPLOMA  

TURNO - NOITE Valor Cheio 
Valor Promocional 

Até o final do Curso - 30%  
Valor Promocional 

Até o final do Curso - 40% 
Valor Promocional 

Até o final do Curso - 50% 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO  6 x R$900,00 6 x R$630,00 6 x R$540,00 6 x R$450,00 

BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 6 x R$900,00 6 x R$630,00 6 x R$540,00 6 x R$450,00 

BACHARELADO EM DIREITO  6 x R$1.000,00 6 x R$700,00 6 x R$600,00 6 x R$500,00 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA  6 x R$712,00 6 x R$498,40 6 x R$427,20 6 x R$356,00 

TECNOLÓGICO EM ANAL. E DES. DE SISTEMAS 6 x R$750,00 6 x R$525,00 6 x R$450,00 6 x R$375,00 

TECNOLÓGICO EM COMÉRCIO EXTERIOR  6 x R$750,00 6 x R$525,00 6 x R$450,00 6 x R$375,00 

TECNOLÓGICO EM GESTÃO DA TECNOL. DA INFORMAÇÃO 6 x R$750,00 6 x R$525,00 6 x R$450,00 6 x R$375,00 

TECNOLÓGICO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 6 x R$750,00 6 x R$525,00 6 x R$450,00 6 x R$375,00 

TECNOLÓGICO EM GESTÃO EMPRESARIAL 6 x R$750,00 6 x R$525,00 6 x R$450,00 6 x R$375,00 

TECNOLÓGICO EM GESTÃO FINANCEIRA  6 x R$750,00 6 x R$525,00 6 x R$450,00 6 x R$375,00 

TECNOLÓGICO EM LOGÍSTICA 6 x R$750,00 6 x R$525,00 6 x R$450,00 6 x R$375,00 



 
Observação 1: Os valores serão reajustados semestralmente pelo IGPM ou Dissídio Coletivo. 
Observação 2:O valor promocional do Quero Bolsa está limitado ao número de vagas ofertados pela 
Instituição em cada semestre. 
 

C) Condições de Pagamento: 
 
A semestralidade poderá ser parcelada de acordo com a data da efetivação de sua matrícula, conforme 
quadro abaixo: 

 
MATRÍCULA SEMESTRALIDADE 

De 02/05/2018 a 20/08/2018 À VISTA* 

De 02/05/2018 a 20/07/2018 06 PARCELAS 

De 21/07/2018 a 17/08/2018 05 PARCELAS 

A PARTIR DE 18/08/2018 04 PARCELAS 
(*) Para os casos de pagamento da semestralidade à vista, será concedido mais um desconto de 7% (sete 
por cento). 
 
 

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 FOTO 3x4 (recente); 
 CERTIDÃO CIVIL (cópia) de Nascimento para os solteiros e de casamento para os legalmente 
casados; 
 CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – (cópia autenticada); 
 HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (cópia autenticada); 
 DIÁRIO OFICIAL – (Somente para a Unidade do Rio de Janeiro) com a publicação do nome do 
interessado como concluinte dos estudos de Ensino Médio (alunos que concluíram após 1985); 
 RG CIVIL (cópia) emitido pela Secretaria de Segurança Pública (CNH não substitui); 
 CPF (cópia); 
 TÍTULO DE ELEITOR (cópia); 
 CERTIFICADO DE RESERVISTA (somente para o sexo masculino - cópia);  
 COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (recente) - O comprovante de residência deverá ser do próprio 
estudante, dos genitores ou do cônjuge e deverá ser uma conta fixa (luz, telefone e água). Em caso de o 
comprovante de residência estar em nome de terceiro, este deverá fazer uma declaração de próprio 
punho informando que o estudante reside no endereço, para ser anexada à conta fixa. 
 
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. 
 
Observações: 
- A ausência de documentos e/ou irregularidades ensejará imediato cancelamento de matrícula, bem 
como na perda da vaga. 
 
- O acesso à Secretaria online só será disponibilizado após a efetivação de matrícula. 



 
 

OUTRAS FORMAS DE ACESSO 2018.2 
 
(a) Transferência Externa (TE) - Ao candidato que desejar se transferir para nossa Instituição será 

concedido desconto de 40%. 
(b) Convênios - Ao candidato conveniado será concedido desconto de 40%. 
(c) ENEM - Ao candidato que realizar o ENEM, não zerar a redação e obter no mínimo 450 pontos será 

concedido desconto de 40%. 
(d) Quero Bolsa -  Ao candidato oriundo do Programa Quero Bolsa, será concedido desconto de 40%. 

O valor promocional do Quero Bolsa está limitado ao número de vagas ofertados pela Instituição em 
cada semestre. 

(e) Portador de Diploma (PD) – Ao candidato que já possui o Diploma de nível superior será 
concedido desconto 50%. 

 
CANCELAMENTO DE MATRÌCULA 

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. 

EDITAL 
 
  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 
 

SOBRE OS CURSOS 
 
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 
 

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: Manhã e Noite.     

 
BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
O Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Internacional Signorelli busca uma formação integral que 
ultrapasse as especialidades profissionais e que proporcione uma compreensão ampla e rigorosa de 
questões tecnológicas e evolutivas, socioambientais e culturais, disciplinares e interdisciplinares, e dos 
vetores contábeis, administrativos e financeiros em âmbito nacional e internacional e nos diferentes 
modelos de organização.  

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

 
BACHARELADO EM DIREITO 
 

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: Manhã e Noite. 

 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
 

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: 4 anos (8 períodos). 
Turnos: Manhã e Noite.     

 
TECNOLÓGICO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade 

Internacional Signorelli tem como objetivo incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e 
da compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos por meio da produção e a inovação 
científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.   

Duração: 2 anos e meio (5 períodos). 
Turnos: Manhã e Noite.     

 
TECNOLÓGICO EM COMÉRCIO EXTERIOR 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior da Faculdade Internacional Signorelli tem 
como objetivo desenvolver competências e habilidades associadas aos processos de negociação, 
exportação e importação, criando possibilidades de atuação em empresas e órgãos públicos e privados, 
com visão de trabalho multidisciplinar e empreendedor e ações de responsabilidade socioeconômica e 
autossustentabilidade.  

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

 
TECNOLÓGICO EM GESTÃO FINANCEIRA 

 
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, com visão de trabalho multidisciplinar e empreendedor 
e ações de responsabilidade socioeconômica e autossustentabilidade.  

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

 
TECNOLÓGICO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

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. Este eixo 
caracteriza-se pelas tecnologias organizacionais, viabilidade econômica, técnicas de comercialização, 
ferramentas de informática, estratégias de marketing, logística, finanças, relações interpessoais, 
legislação e ética.  

 



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

 
TECNOLÓGICO EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de TI da Faculdade Internacional Signorelli tem 

como objetivo incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do 
processo tecnológico, em suas causas e efeitos por meio da produção e a inovação científico-tecnológica, 
e suas respectivas aplicações em Gestão da TI.   

Duração: 2 anos e meio (5 períodos). 
Turnos: Manhã e Noite.     

 
TECNOLÓGICO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 
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: Manhã e Noite.     

 
TECNOLÓGICO EM LOGÍSTICA 

 
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, com visão de trabalho multidisciplinar e 
empreendedor e ações de responsabilidade socioeconômica e autossustentabilidade.  

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

 
ACESSO À PLATAFORMA 

 
1) Acesse o site www.faculdade.signorelli.edu.br, escolha o Campus Virtual, digitando seu login 

(número da sua matrícula) e sua senha (CPF ou senha já alterada).  
2)  

 
 



 
 

 
 

 
3) Recomendamos a impressão do Plano de Estudos para conferência futura. 

 

 
 

4) 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. 
 

5)  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. 
 


