


Guia para

SOLICITAÇÕES DE CAMPANHA DE 
REMATRICULA JULHO/2020
Pelo PORTAL DO ALUNO e APP ACADÊMICO



Guia através do

PORTAL DO ALUNO
Link do portal: http://portal.afya.com/Corpore.Net/Login.aspx

http://portal.afya.com/Corpore.Net/Login.aspx


Acesse o Portal do Aluno e 
clique na aba Educacional

Clique em Solicitação

Escolha o contexto 2020/2



Clique em SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ALUNO

Clique em uma das opções. 



Passo a passo

ANTECIPAÇÃO DE SEMESTRALIDADE



Coloque sua Justificativa, porque esta solicitando esta antecipação e clique em Solicitar



A Confirmação da solicitação:

• O solicitante vai receber a confirmação da sua

solicitação que... ao receber essa informação pode

se considerar que foi concluída. Se o sistema for p/

tela de CONFIRMAÇÃO, a rotina foi executada com

sucesso.

• O solicitante deverá ir no caminho abaixo para pegar

seu boleto. Assim que a solicitação for processada.

(confirmada) poderá acessar esta sua ficha

financeira e imprimir segunda via do boleto.



Passo a passo
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE 2020/1



Escolha a quantidade de parcelas em Parcelamento, preencha a Justificativa
conforme indicado e clique em Solicitar.



A confirmação da solicitação:

• O solicitante vai receber a confirmação da sua solicitação

que... ao receber essa informação pode se considerar que

foi concluída. Se o sistema for p/ tela de CONFIRMAÇÃO, a

rotina foi executada com sucesso.

• O solicitante deverá ir no caminho abaixo para pegar seu

boleto. Assim que a solicitação for processada.

(confirmada) poderá acessar esta sua ficha financeira e

imprimir segunda via do boleto.



Passo a passo
PARCELAMENTO DE SEMESTRALIDADE 
2020/2



Escolha a quantidade de parcelas em Parcelamento, preencha a Justificativa conforme 
indicado e clique em Solicitar.



A confirmação da solicitação:

• O solicitante vai receber a confirmação da sua

solicitação que... ao receber essa informação pode se

considerar que foi concluída. Se o sistema for p/ tela

de CONFIRMAÇÃO, a rotina foi executada com

sucesso.

• O solicitante deverá ir no caminho abaixo para pegar

seu boleto. Assim que a solicitação for processada.

(confirmada) poderá acessar esta sua ficha financeira

e imprimir segunda via do boleto.



Guia através do

APP ACADÊMICO

Baixe o app: https://app.afya.com.br/

https://app.afya.com.br/


Clique no 
Mais

Clique em 
Solicitações



Clique no 
Mais

Escolha uma 
das opções




