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Para quem já é estudante do Colégio Dehon, a efetivação da matrícula para o ano 
letivo de 2022 será realizada on-line. Acompanhe, a seguir, informações importantes para 
acesso e realização da sua rematrícula on-line a partir do dia 04 de outubro de 2021! 

 

 

 Acessando a Matrícula On-Line 

O responsável financeiro deve acessar o Portal Minha Unisul e informar seu usuário e senha de 
acesso (o mesmo já utilizado para acompanhamento das notas, financeiro, ocorrências, etc). 

IMPORTANTE: Somente o usuário vinculado ao responsável financeiro do estudante estará 
habilitado para realização da matrícula. Caso você ainda não possua usuário, você poderá criá-lo pelo link 
“Crie sua conta”. Outras dúvidas em relação ao seu cadastro, procure o atendimento no Colégio Dehon. 

 

O Portal Minha Unisul pode ser acessado diretamente pelo link: http://minha.unisul.br. 

 

  

http://minha.unisul.br/
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Ao realizar o login no Portal Minha Unisul, acesse as funcionalidades do perfil Responsável 
clicando em um dos links (menu lateral, banner divulgação ou botão principal). 

 

 

Ao carregar a tela do perfil Responsável, além das funcionalidades já conhecidas, você terá acesso 
aos links para iniciar a matrícula do respectivo estudante selecionado. 

 

 Ao clicar no link Matrícula, você iniciará o procedimento de matrícula on-line para o estudante. 

 

  

Caso você tenha mais de um dependente, selecione o 
estudante que deseja realizar a matrícula! 
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 Caso seja necessário algum procedimento extra relacionado ao seu cadastro, o sistema irá lhe 
informar por meio de mensagens. Estando tudo certo, a tela inicial será exibida para que você realize a 
matrícula on-line, clicando no botão Matricule-se! 

 

 

 Realizando a matrícula On-Line 

A primeira tela permitirá a Atualização de dados do Responsável. É importante manter essas 
informações corretas e atualizadas, pois são utilizadas para emissão do contrato de prestação de serviços, 
bem como para garantir a comunicação com o Colégio Dehon. Ao concluir, clique em Próximo. 
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Na tela Informações Adicionais, o responsável deve informar as opções em relação ao seu 
dependente: situação dos pais, com quem reside, declaração de vacina e as pessoas autorizadas a retirar 
o estudante no colégio. Ao concluir, clicar em Próximo. 

 

 

Na tela Atualização Cadastro do Estudante, o responsável deve revisar as informações de cadastro 
do estudante, podendo atualizar os dados de contato para manter a boa comunicação com o Colégio 
Dehon. Ao concluir, clicar em Próximo. 
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Na tela Dados Financeiro, é apresentado o valor da mensalidade para simples conferência. Para 
os estudantes que possuem cobrança do material didático, deverá ser selecionada a opção de pagamento. 

 

Observação: para os colaboradores da Fundação Unisul, é possibilitado selecionar a autorização para desconto em folha. 

Na tela Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, é possível realizar a leitura do contrato 
e selecionar obrigatoriamente o Aceite do Contrato (equivalente à assinatura realizada no modelo 
tradicional). Após, clicar em Matricule-se para finalizar a efetivação de matrícula. 

 

Observação: Nesta tela também é exibido o termo de consentimento para tratamento de 
Dados Pessoais, conforme estabelece pela nova Lei Geral de Proteção de Dados. 
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 Novo Ensino Médio (estudantes da 1ª Série do Ensino Médio) 

Para os estudantes que irão se matricular na 1ª Série do Ensino Médio em 2022, a tela Contrato 

de Prestação de Serviços Educacionais, exibirá informações adicionais referente à matrícula ao Novo 

Ensino Médio. Você deverá escolher: 

 Itinerário Formativo 

 Duas disciplinas eletivas 

 

Ao selecionar o Itinerário Formativo, você poderá visualizar as Competências e Habilidades 

propostas, clicando no respectivo link. Ao finalizar a leitura, basta clicar em “OK” para retornar. 
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Na conclusão do procedimento, é possível realizar o download e/ou impressão dos arquivos de 
Requerimento de Matrícula (comprovante) e do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

Observação: o acesso à essa tela ficará disponível para acesso posterior. Você 
poderá retornar para realizar download ou impressão dos respectivos arquivos. 

 

  
 

IMPORTANTE 

A matrícula somente estará efetivada após o pagamento 
da primeira mensalidade, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

 


