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1. Solicitação Via NetStudent – Login no Portal 
 

Descrição: Para acessar o Portal do aluno – NetStudent – informe seu login e senha, sendo R.A Login e CPF sua 
senha. 

Menu – NetStudent/Usuário/Senha 

 

 

1.1 Protocolo – Solicitação de Protocolo 
 

Descrição: Para realizar a solicitação de um documento ou outro serviço, selecione a opção de solicitação de 
protocolo conforme exemplo. 

 

Menu – NetStudent/Protocolo/Solicitação de Protocolo 

 

Obs.: No Protocolo existem as opções de solicitação e de acompanhamento de um processo já solicitado. 
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1.2 Dados Obrigatórios de Preenchimento 
 

Descrição: É necessário o aluno informar os dados do protocolo desejado. Caso estude em mais de 1 (um) Campus 
ou curso, selecione o Campus e Curso para o Protocolo desejado. Após, escolha o Protocolo e aperte a tecla 
“CONFIRMAR”. 

 Menu – NetStudent/Protocolo/Solicitação de Protocolo/Campus/Curso/Protocolo 

 

OBS.: Ao selecionar o protocolo a descrição do mesmo será mostrada, conforme a figura acima. 

 

Obs.: 1) Cada solicitação irá gerar um boleto para o aluno pagar caso tenha serviço vinculado e caso o pagamento 
esteja definido para boleto avulso via Web. O prazo para entrega será identificado de acordo com a soma dos prazos 
de cada passo do processo. Para consultar os processos solicitados você pode procurar pelo número do Protocolo ou 
pela data de solicitação; 

2) Caso você deseja cancelar o pedido, deve procurar a Central de Atendimento SUA VEZ; 

3) Após certificar-se de que escolheu o protocolo correto, deve clicar em confirmar para o processo de solicitação 
continuar; 
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Após Clicar em Confirmar, será visualizada a Tela Abaixo: 

Observe atentamente a descrição do Processo solicitado e suas regras. Caso o seu pedido tenha taxa a mesma será 
identificada na tela conforme exemplo abaixo. Se o processo exigir anexo de algum arquivo, como por exemplo, um 
atestado médico ou alguma espécie de declaração, você deverá digitalizar este documento e anexar ao pedido, 
conforme campo abaixo. 

O processo de anexar um arquivo é exatamente idêntico ao procedimento de anexo de arquivos de seu e-mail. 

 

 
1.3 Informações Adicionais do Processo 
 

Caso existam informações adicionais, regras, procedimentos específicos ao processo, estarão descritas na tela 
abaixo. Observe atentamente as regras para não solicitar um processo indevidamente. 

 

 

ATENÇÃO: Após verificar sua solicitação, clicar no botão GRAVAR para finalizar o pedido. 
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1.4 RECIBO da Solicitação de Protocolo 
Após a confirmação do pedido, será exibido o recibo abaixo. 

 

OBS.:  

1) Para imprimir o recibo clique no botão  imprimir. 

2) A data prevista para entrega será de acordo com a definição dos dias necessários para o processamento de cada 
protocolo. O recibo é automático do NetStudent. 

3) Caso o seu pedido tenha valor de taxa para pagar, você deverá imprimir o boleto pelo próprio site e efetuar o 
pagamento para que seu processo seja executado; 

 
1.5 Impressão de Boletos pelo NetStudent 
Menu - UniversusNet/Financeiro/Boleto 

 

Obs.: 1) Você poderá imprimir o boleto a qualquer momento retornando ao NetStudent e clicar nos ícones: 
Financeiro/Boleto; 

2) Nesta tela o aluno vai selecionar o Boleto que deseja imprimir para pagamento, desde que tenha boleto avulso de 
protocolo. O aluno pode também emitir a 2ª via de boletos. 

3) Somente após o pagamento do Boleto que o Protocolo solicitado será liberado para Execução. 

4) Como o pagamento feito por Boleto depende de verificação de Retorno do Banco, o Departamento Financeiro 
poderá emitir um relatórios desses pagamentos diariamente para liberar os processos ou os setores envolvidos 
terem acesso par consulta do que foi pago. 
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OBS.: O boleto acima é somente ilustrativo e consta apenas a parte com o Código de Barras. Para imprimir clique no 
botão indicado: IMPRIMIR. 

 
2. Acompanhamento do Protocolo - NetStudent 

 

Descrição: Você poderá acompanhar o andamento da sua solicitação. Sendo necessário selecionar a opção 
“Acompanhamento de protocolo” no menu “Protocolo”. Nesta tela serão exibidas as informações de código da 
solicitação, data da solicitação, exibição de protocolos já lidos. 

Menu – NetStudent/Protocolo/Acompanhamento de Protocolo 
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2.1 Tela para Verificar o Andamento da Solicitação 
 

Clicando em “Info” vai surgir uma tela de Informações/Pareceres dos Passos 

 

 
2.2 Selecionando os Protocolos por Datas 
Selecionado um período de data ou clicando em exibir, serão visualizados todos os protocolos solicitados pelo aluno, 
com as informações de código, status, data de solicitação e prazo de resposta, nome do protocolo, serviço vinculado 
e a possibilidade de emissão da 2ª via de recibo. 

Caso seja um protocolo gratuito via NetStudent, basta clicar no desenho  na aba se Serviço para visualizar e 
emitir o documento. 
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Selecione um protocolo desejado e clique sobre ele. A tela abaixo de acompanhamento será visualizada. Utilize as 
barras de rolagem para verificar todos os passos, caso sejam muitos. 

Clicando em “Info” o aluno verá os dados da análise, como data de processamento e parecer do processo. 

 

 

3. Histórico Comparativo 
Você poderá verificar seu histórico comparativo onde todas as disciplinas cursadas, em curso e que ainda faltam 
serão exibidas, bem como suas notas. 

 

 

 

4. Histórico Financeiro 
Você poderá verificar também o seu histórico financeiro com todas as informações de pagamentos de mensalidades 
e serviços de protocolos. 
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5. Meus Recursos 
Em meus recursos você poderá ter acesso aos dados cadastrais e também poderá efetuar a mudança de sua senha 
de acesso. 

 

 

6. Para Sair 
Para sair do ambiente utilize o botão SAIR conforme abaixo demonstrado. Quando estiver executando algum 
procedimento e desejar voltar à página principal, selecione HOME. 

 

 


