
Matrícula Graduação 2023 – Passo a Passo

1. Autenticação

1.1 Acesse o link de autenticação: 
https://www2.maua.br/matricula-graduacao/index/autenticacao

1.2 Informe o CPF e data de nascimento do aluno, em seguida clique no botão Enviar.



2. Página da Matricula

2.1  Clique no botão para Enviar Documentação para Matricula

2.2 Clique no botão Termo de Adesão: clique para PREENCHER (On-Line) para 
informar os dados cadastrais



3. Enviar Documentação para Matrícula

3.1 Envie os arquivos dos documentos necessários para a matricula, de acordo com o 
Edital do Vestibular de Verão 2023 e Informativo aos Pré-Matriculados Matricula 
para o Ano Letivo 2023

3.2 Clique no tipo de documento que deseja enviar, escolha o arquivo PDF, JPG ou 
PNG e em seguida clique em enviar



3.3 É possível acompanhar a situação do documento enviado através da coluna status 
(situação)



3.4 Se o documento estiver com situação Reprovado, clique em   para consultar a 
mensagem de erro do documento 



3.6 Caso o arquivo enviado esteja errado, clique no botão remover e em seguida 
envie um novo arquivo, conforme item 3.2

3.7 Após a avaliação da secretaria, este item estará bloqueado

3.5) Mensagem de erro do documento



4. Preenchimento do Temo de Adesão – Beneficiário (Aluno).

4.1 Informe os dados cadastrais do aluno. 

4.2 Se o aluno for o próprio responsável financeiro, clique em prosseguir, senão 
informe qual é o responsável financeiro

4.3 Obs: os dados informados devem estar de acordo com os documentos exigidos, 
caso contrário o Termo de Adesão não será liberado para assinatura eletrônica



4.4 Preenchimento do Temo de Adesão – Contratante

4.5 Informe os dados do responsável financeiro

4.6 Obs: os dados informados devem estar de acordo com os documentos exigidos, 
caso contrário o Termo de Adesão não será liberado para assinatura eletrônica



5 Termo de Adesão: ASSINAR

5.1 Após validação dos documentos e informações preenchidas para o Termo de 
Adesão, será apresentado o botão Termo de Adesão: ASSINAR



5.2 Ao clicar em Termo de Adesão: ASSINAR, é enviado um e-mail para assinatura 
eletrônica para o aluno e para o responsável financeiro (Caso seja diferente do 
aluno)

5.3 Siga as instruções contidas no e-mail

5.4) Caso não encontre o e-mail, verifique a caixa de SPAM ou Lixo Eletrônico do 
aluno e do responsável financeiro



5.5 Primeiro e-mail recebido aluno 
e/ou responsável financeiro

5.6 Clique em Acessar documento

5.7 Será enviado um segundo e-mail 
com o código de validação para o 
aluno e/ou responsável financeiro



5.8 E-mail com o código de 
validação, informe no item 5.7

5.9 Documento para assinatura eletrônica



5.10 Leia todas as páginas do 
documento e em seguida clique 
em Declaro que li todas as páginas 
do documento e concordo em 
realizar sua assinatura. Em seguida 
clique em Assinar documento

5.11 Após a assinatura, será enviado e-mail com 
o botão para acessar o documento, caso 
deseje consultar e/ou fazer o download do 
documento 

5.12 Obs: Para cada consulta ao documento na 
plataforma TOTVS Assinatura eletrônica, será 
necessário gerar um código de validação novo


