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Pagamento de mensalidade Portal Educacional

Através do Portal Educacional o aluno poderá realizar a impressão do 

boleto e pagamento de mensalidade através do cartão de crédito ou débito de 

forma segura e rápida.  

Para utilizar estes benefícios

Online, o aluno deverá fazer 

Financeiro, conforme imagem abaixo:

1. Impressão de boleto bancário

após acessar o seu financeiro, aparecerá as mensalidades, click

ícone da impressora

mensalidade a ser paga:
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Pagamento de mensalidade Portal Educacional

Através do Portal Educacional o aluno poderá realizar a impressão do 

boleto e pagamento de mensalidade através do cartão de crédito ou débito de 

 

Para utilizar estes benefícios de Impressão de boleto 

, o aluno deverá fazer o login no Portal Educacional e acessar 

, conforme imagem abaixo: 

Impressão de boleto bancário: Para você baixar o boleto bancário,

após acessar o seu financeiro, aparecerá as mensalidades, click

ícone da impressora em azul para salvar seu boleto

nsalidade a ser paga: 
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Pagamento de mensalidade Portal Educacional 

Através do Portal Educacional o aluno poderá realizar a impressão do 

boleto e pagamento de mensalidade através do cartão de crédito ou débito de 

 e pagamento 

e acessar Menu 

 

Para você baixar o boleto bancário, 

após acessar o seu financeiro, aparecerá as mensalidades, click no 

em azul para salvar seu boleto, conforme 
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2. Pagamento de mensalidade via cartão de crédito ou débito:

efetuar o pagamento via cartão de crédito ou débito, após acessar o 

Menu Financeiro, aparecerá todas as mensalidades, click no ícone azul 

no formato de um cartão:

 

 

Ao acessar o ícone, o sistema vai disponibilizar esta tela abaixo

Pagamento Online
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Pagamento de mensalidade via cartão de crédito ou débito:

efetuar o pagamento via cartão de crédito ou débito, após acessar o 

inanceiro, aparecerá todas as mensalidades, click no ícone azul 

no formato de um cartão: 

Ao acessar o ícone, o sistema vai disponibilizar esta tela abaixo

Pagamento Online: 
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Pagamento de mensalidade via cartão de crédito ou débito: Para 

efetuar o pagamento via cartão de crédito ou débito, após acessar o 

inanceiro, aparecerá todas as mensalidades, click no ícone azul 

 

Ao acessar o ícone, o sistema vai disponibilizar esta tela abaixo de 
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Nesta tela você confirmará o valor a ser pago, poderá click novamente 

no ícone azul do cartão para continuar o Pagamento Onilne ou poderá 

sair pressionado o botão Fec

Pressionando o botão azul do cartão será redirecionado para área 

segura de pagamento Online e terá opções de crédito ou débito, escolha 

uma das formas de pagamento, preencha seus dados do cartão e para 

finalizar o pagamento, click no botão Finalizar P

tela para efetuar a

Após finalizar, sua mensalidade estará Paga e seu 

status da mensalidade em cinza, sinalizando paga. 
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Nesta tela você confirmará o valor a ser pago, poderá click novamente 

no ícone azul do cartão para continuar o Pagamento Onilne ou poderá 

sair pressionado o botão Fechar. 

Pressionando o botão azul do cartão será redirecionado para área 

segura de pagamento Online e terá opções de crédito ou débito, escolha 

uma das formas de pagamento, preencha seus dados do cartão e para 

finalizar o pagamento, click no botão Finalizar Pagamento no final da 

a transação online.  

Após finalizar, sua mensalidade estará Paga e seu Menu F

status da mensalidade em cinza, sinalizando paga.  
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Nesta tela você confirmará o valor a ser pago, poderá click novamente 

no ícone azul do cartão para continuar o Pagamento Onilne ou poderá 

Pressionando o botão azul do cartão será redirecionado para área 

segura de pagamento Online e terá opções de crédito ou débito, escolha 

uma das formas de pagamento, preencha seus dados do cartão e para 

agamento no final da 

 

Financeiro com 


