Prezados Estudantes,

Informamos que as rematrículas para o 1º semestre letivo de 2022,
acontecerão em duas etapas:
1ª Etapa: Escolha das disciplinas através do site: www.dulcina.art.br
Ficará disponível para escolha a partir do dia 22/12/2021 até 18/02/2022.
2ª Etapa: Pagamento:
*Para confirmar a escolha das disciplinas é necessário o pagamento da
matrícula. Fiquem atentos, pois a data e o boleto serão disponibilizados em
janeiro.
*Lembrando que a escolha das disciplinas não garante a renovação, é
necessário efetuar o pagamento da matrícula, após o pagamento o aluno
receberá um e-mail de confirmação.

Dúvidas:
Contatos: (61) 99301-0222 WhatsApp
E-mail Atendimento: faculdade@dulcina.art.br
E-mail Secretária: contato@dulcina.art.br
E-mail Financeiro: gestorfbt@dulcina.art.br
E-mail Direção: direcao@dulcina.art.br
E-mail Coordenações: coord.artescenicas@dulcina.art.br,
coord.artesvisuais@dulcina.art.br

Passo 01 - Para início da escolha das disciplinas entre no site: www.dulcina.art.br, clique em
portal do aluno.

Passo 02 - O Acesso ao sistema é através de login: CPF ou Matrícula e a senha: 12345678

Passo 03 - Clique no ícone Renovação! Iniciar Renovação!

Passo 04 – Selecione o nome e semestre e clique em (sim).

Passo 05 – O sistema fará a Análise Financeira, pra verificar se constam pendências.

Passo 06 - Atualização dos Dados Cadastrais.

Passo 07 – Confirmação e Atualização dos Dados do Responsável Financeiro, se o aluno for
alterar o nome do responsável financeiro, terá que solicitar via e-mail: contato@dulcina.art.br;
Passo 08 – Escolha das Disciplinas:

A escolha das disciplinas está condicionada a no mínimo 03 disciplinas e no máximo 07, de
acordo com a portaria de matrícula nº 40, de 21 de dezembro de 2021 que estabelece regras
de pagamentos. Turma A – Matutino/ Turma B - Noturno

Para escolha das disciplinas é só selecionar o quadrado ao lado esquerdo da página, clicar em
salvar para selecionar as disciplinas, e depois clicar em finalizar. Lembrando que o aluno só vai
conseguir finalizar se escolher no mínimo 3 disciplinas, não esquecer de verificar as regras
estabelecidas em portaria para quantidades de disciplinas em relação aos bolsistas que
deverão seguir regra própria.
Ao confirmar essa etapa, sua escolha de grade será finalizada, mas a qualquer momento dentro
do prazo estabelecido o aluno poderá acrescentar ou retirar disciplinas.

