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Caro aluno.
Este guia simplificado traz algumas informações básicas sobre o registro acadêmico 

que podem ser úteis em seu dia a dia universitário.
Tenha sempre em mãos seu cartão de identificação. Ele será usado para utilização de 

serviços.
Em todos os câmpus da UNIFENAS há um local para atendimento aos alunos sobre 

questões da vida acadêmica. Sempre que tiver alguma dúvida, necessitar de algum 
documento ou informação, procure a Secretaria Acadêmica (Central de Atendimen-
tos).

A Unifenas colocou à sua disposição o TIU-Web, Terminal Informativo Unifenas via 
Internet. 

Para acessá-lo, basta ter em mãos o número de matrícula e sua data de nascimento. 
Após o primeiro acesso, você pode optar pela troca da senha por uma pessoal e mais 
segura. 

Endereço eletrônico do TIU-Web:
http://tiu.unifenas.br

Avaliação Substitutiva
Caso você perca uma avaliação parcial, pode fazê-la em caráter substitutivo, 

desde que obedecidos os critérios estabelecidos e mediante requerimento, em 
prazo previamente determinado e divulgado; e recolhimento da taxa. Os critéri-
os estão disponíveis para consulta na Secretaria de Apoio de seu curso.

Revisão de Prova
Você pode solicitar a revisão de sua prova até 48 horas após a publicação 

oficial do resultado. Fique atento. Confira sempre sua vida acadêmica utilizando 
os recursos do TIU-Web!

Trancamento e Reabertura de Matrícula
Caso você deseje manter-se vinculado à UNIFENAS, mas não possa frequen-

tar as atividades pedagógicas por um ou mais semestres, o trancamento de 
matrícula deve ser requerido, dentro do prazo estabelecido a cada semestre.

É necessário que você faça a renovação de trancamento a cada semestre. O 
período total de trancamento não pode ultrapassar o limite de 2 semestres 
consecutivos ou 3 intercalados, observado o período máximo de integralização 
do curso.

Para retornar às suas atividades acadêmicas, basta requerer a reabertura de 
matrícula dentro dos prazos estabelecidos para cada semestre. O deferimento 
da reabertura de matrícula estará condicionado, entre outros aspectos, à 
existência de vagas na turma.

Aproveitamento de Estudo
Caso você já tenha cursado, com aprovação, disciplina equivalente em outro 

curso superior, você pode solicitar o aproveitamento de estudos. 
O requerimento deve ser acompanhado do conteúdo programático da 

disciplina e do histórico escolar, que serão avaliados e aprovados ou não pelo 
coordenador do seu curso.

Média Semestral (MS):  1ª NB   +  2ª NB   +   EGI
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Média maior ou igual a 6
e frequência maior ou igual a 75%

Média maior ou igual a 4 e menor
do que 6 e frequência maior ou
igual a 75%

Frequência inferior a 75%

Média inferior a 4

Fórmula para cálculo da média final:

MF =  MS + EF
                   2

MF - Média final
MS - Média semestral
EF - Exame final
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Calendário Escolar e Cronograma de Atividades Acadêmicas
O calendário escolar e o cronograma de atividades acadêmicas estão à sua 

disposição na página eletrônica da UNIFENAS. Lá você poderá conferir o 
número de dias letivos, os feriados e recessos escolares, além de datas impor-
tantes tais como Exames Geral Integrado e Final, Avaliações Substitutivas, 
períodos destinados à renovação de matrícula, dentre outros.

Matrícula
A cada início de semestre, você deve renovar a sua matrícula. Para tanto, as 

mensalidades do semestre anterior devem estar quitadas e o contrato de 
prestação de serviços educacionais assinado. Fique sempre atento ao prazo 
estabelecido semestralmente para essa renovação, divulgado através do 
Cronograma de Atividades Acadêmicas.

Após a renovação de matrícula é importante que você confirme, por meio do 
TIU-Web, o rol de disciplinas a serem cursadas no semestre letivo. Esta consul-
ta é imprescindível para evitar atropelos durante o período, uma vez que o 
registro de suas notas e frequência é realizado em conformidade com sua 
matrícula. Esta é uma prática a ser observada a cada semestre, pois a Unifenas 
adota um sistema seriado em regime semestral. Caso tenha dúvidas, procure 
pela coordenação de seu curso!

Sistema de Avaliação
Serão registrados três resultados por semestre: dois bimestrais e o exame 

geral integrado.

NB = Nota Bimestral
EGI = Exame Geral Integrado


