
 

 
Caro Aluno, 
 
Segue detalhamento das etapas a serem seguidas para rematrícula para o 1º semestre de 
2018: 
 
1ª Etapa: Matrícula Financeira 
Pagamento do boleto, referente à primeira parcela (rematrícula), no valor fixo de uma mensalidade 
regular do curso. 
Este boleto estará disponível no ato da rematrícula, será encaminhado via Correios e também pode 
ser acessado no Portal Financeiro: http://financeiro.devrybrasil.com.br/ssologinibmec.aspx.  
No momento da matrícula acadêmica, descrita a seguir, será apurado o valor real de sua 
mensalidade. Eventuais diferenças em relação ao valor pago no boleto de janeiro, serão ajustadas no 
boleto com vencimento em 08 de Abril.  
 

2ª Etapa: Matrícula Acadêmica 
Acontecerá presencialmente, no Ibmec, durante o período de 20/12 (para os alunos que não 
pegaram AS e PS) e a partir do dia 26/12 para os alunos que farão AS e PS e o prazo para todos, 
finaliza em a 26/Jan. Nesta etapa serão realizadas as seguintes atividades:  
- montagem presencial da grade com escolha de disciplinas obrigatórias, eletivas e dependências; 
- assinatura do contrato; 
- verificação de débitos na Biblioteca; 
- verificação dos documentos pendentes; 
- verificação de pendências junto ao setor de Carreiras. 
 

Período de rematrícula acadêmica:  
Início: 20/12/17 
Término: 26/Jan/18 
Local: Rua Rio Grande do Norte, 300 – Funcionários  
 

Seu processo de rematrícula estará concluído após a realização das duas etapas: 
matrículas financeira e acadêmica. 
A realização de apenas uma das etapas, isoladamente, implicará na não efetivação da 
rematrícula. 
 

Informações adicionais: 
 Valor do boleto de rematrícula: 
          - R$2.200,00: alunos dos cursos de Administração, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia 
Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Relações Internacionais. 
          - R$1.390,00: alunos do curso de Ciências Contábeis. 

 A matrícula acadêmica poderá ser realizada por terceiros, desde que munidos de 
procuração, RG e CPF. 

 Em caso de renegociação financeira, ela deverá acontecer diretamente na secretaria da 
instituição ou através do Portal Financeiro, antes de iniciado o processo de rematrícula. 

 Matrículas realizadas a partir de 27/Jan/18: cobrança de multa de R$200,00. Estarão sujeitas 
à disponibilidade de vagas nas disciplinas. 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:  
atendimento@ibmec.edu.br | (31) 3247-5757 

 

 
Atenciosamente, 
Secretaria Ibmec/MG. 

mailto:atendimento@ibmec.edu.br

