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Lista de Desejos



LISTA DE DESEJOS

A Lista de Desejos é uma funcionalidade do Portal Renova, criada para os alunos da

modalidade presencial, que permite que você personalize sua grade para o próximo

semestre. Com ela, você escolhe com antecedência as disciplinas que gostaria de cursar

no próximo semestre e, caso seu curso seja de mensalidade variável, também consegue

planejar quanto irá pagar no seu boleto de renovação.

Esta etapa é muito importante para que a instituição tenha visibilidade de quais

disciplinas e quantos créditos financeiros você gostaria de cursar. Depois de enviada,

sua Lista de Desejos será avaliada pela instituição.

O que é a Lista de Desejos?



LISTA DE DESEJOS

Com a Lista de Desejos, você conhece as disciplinas recomendas pela instituição

para cada semestre e tem visibilidade da sua previsão de formatura, caso opte por

seguir as recomendações. Além disso, você pode escolher as disciplinas que

deseja cursar no próximo semestre e, caso seu curso seja de mensalidade variável,

conhecer antecipadamente o valor do seu boleto de renovação (primeiro

pagamento do semestre), realizando os ajustes que julgar necessários para sua

mensalidade caber no seu orçamento, evitando assim a cobrança do retroativo.

Qual a vantagem da Lista de Desejos?



LISTA DE DESEJOS

A Lista de Desejos está disponível apenas para alunos elegíveis da modalidade

presencial (com exceção da Unitoledo). A cada semestre, a instituição realiza um

processo de análise acadêmica das disciplinas a serem disponibilizadas para o

período seguinte. É possível que alguns alunos que ingressam ou renovam

tardiamente sua matrícula corram o risco de não estarem elegíveis à Lista de

Desejos, em função de seu atraso no processo.

Por que minha Lista de Desejos não está disponível?



LISTA DE DESEJOS

Sim. A Lista de Desejos apresenta as disciplinas recomendadas pela instituição

para cada semestre letivo até o final da sua graduação. Desta forma, você pode

prever quando concluirá o seu curso, caso opte por seguir as recomendações. Ao

criar sua Lista de Desejos, você pode personalizar a sua grade, com a inclusão de

disciplinas eletivas e adiantando disciplinas recomendadas para semestres

posteriores, permitindo o planejamento dos estudos e da sua vida financeira.

A Lista de Desejos mostra todas as disciplinas pendentes da minha graduação?



LISTA DE DESEJOS

Existe um limite mínimo e máximo de créditos financeiros, que podem ser 

consultados durante a escolha da Lista de Desejos.

Posso selecionar quantas disciplinas quiser ou há um limite de créditos financeiros?



LISTA DE DESEJOS

A criação da Lista de Desejos será concluída após você incluir as disciplinas de sua

escolha e clicar em FINALIZAR. Em seguida, você receberá um e-mail de

confirmação. Mantenha seu endereço de e-mail sempre atualizado e fique atento

às nossas comunicações!

Você saberá quais disciplinas da sua Lista de Desejos foram atendidas quando

receber sua Grade de Disciplinas. Fique atento e acompanhe o prazo de liberação

da grade pelo seu calendário acadêmico. No Renova também estará disponível o

feedback da Lista de Desejos, informando quais escolhas foram atendidas e quais,

infelizmente, não puderam ser satisfeitas.

Como saberei que a criação da minha Lista de Desejos foi concluída e atendida?



LISTA DE DESEJOS

Sim. Se a Lista de Desejos não for atendida em sua totalidade, você será

matriculado em outras disciplinas com o mesmo limite de crédito financeiro,

podendo depois fazer ajustes em suas disciplinas no período de movimentação de

grade. A substituição de escolhas não atendidas por disciplinas com mesmo limite

de créditos financeiros tem por objetivo manter o valor do boleto de renovação

visualizado durante a criação da Lista de Desejos.

Caso não seja 100% atendido(a) na Lista de Desejos, a instituição indica 
disciplinas alternativas?



LISTA DE DESEJOS

Sim. Você poderá incluir tanto as suas disciplinas obrigatórias quanto as

disciplinas optativas.

Na Lista de Desejos posso incluir disciplinas obrigatórias e optativas?



LISTA DE DESEJOS

Essa é uma das maiores vantagens da Lista de Desejos: a previsibilidade sobre o

valor da sua mensalidade para o semestre seguinte. Seu boleto de renovação – o

primeiro boleto do próximo semestre – já será calculado considerando os créditos

financeiros das disciplinas que você selecionou na Lista de Desejos.

O valor apresentado pela Lista de Desejos já incluirá uma projeção, muito próxima,

do reajuste contratual, para que você não tenha nenhuma surpresa. Os valores

também refletem bolsas e demais descontos. Acompanhe de perto os processos e

datas para a renovação dos benefícios, que são independentes do processo de

renovação da matrícula acadêmica.

Como é calculado o meu boleto de renovação?



LISTA DE DESEJOS

Isso irá depender das alterações durante o período de movimentação de grade.

Caso a sua Grade de Disciplinas seja alterada após o pagamento do boleto de

renovação, acarretando mudanças no valor de créditos financeiros, o valor da

mensalidade vai mudar – e será reajustado nos boletos subsequentes.

Caso não haja mudanças na etapa de movimentação de grade, sua mensalidade

permanecerá constante.

Após criar a Lista de Desejos, o valor da mensalidade será constante durante 
todo o semestre?



Desejamos um ótimo semestre!


