UniFadba – Matrícula ONLINE
Manual do candidato

Verifique seu e-mail
• Enviaremos para seu e-mail um link para você participar do processo
*Esse e-mail é enviado automaticamente e você não deve respondê-lo. Em caso de dúvidas, entre em
contato pelo e-mail do vestibular

• Clique no link para entrar no sistema
• Caso você tenha sido aprovado e não tenha recebido o link, envie um email para vestibular@adventista.edu.br para receber o seu link

Complemente seus dados
Precisamos que você finalize o seu cadastro no sistema
Preencha todos os dados solicitados no formulário
E se for necessário, solicitaremos também
os dados do seu responsável

Aceite do contrato

Leia o contrato e indique que você concorda com os termos mencionados no mesmo para continuar o processo
* Clicar no botão continuar é o suficiente para sabermos que você concorda com os termos do mesmo

Login no sistema

Quando você for redirecionado para a página de login, entre com o
Email e Senha que você preencheu no complemento dos dados
O login estará disponível em www2.adventista.edu.br/unifadba/matricula/candidato/login
até o prazo de finalização da chamada atual

Linha do tempo
Seu boleto levará um tempinho até que seja processado
e você será avisado quando o processo estiver concluído
Quando o boleto estiver disponível, você pode clicar no ícone
Para imprimir o boleto
Enquanto aguarda o processamento do boleto
Você poderá enviar os documentos para agilizar o
processo
Para isso, clique no botão enviar documentos ou alterne
entre as abas
Na timeline você poderá visualizar o avanço do processo
Sempre que fizer login no sistema

Envio de documentos
Aqui você visualiza o status do envio da documentação.
Essa barra progredirá conforme você envie os documentos
Os documentos obrigatórios estarão indicados com um *
Insira o complemento do documento se for solicitado
Quando finalizar o envio dos documentos eles serão verificados
Pela FADBA e você será avisado por e-mail sobre a verificação
A verificação dos documentos pode levar até 2 dias úteis

Anexe os documentos
Anexe os arquivos para cada documento
Clique em Escolher Aquivo e envie-os um de cada vez
Você deve enviar fotocópias de boa qualidade das cópias
autenticadas de seus documentos
Os aquivos devem estar no formato PDF e ter no máximo 4MB de tamanho
Conforme você anexa os arquivos, eles vão aparecendo na lista
e se você precisar excluir algum, clique no ícone de lixeira
Você deve anexar pelo menos 1 arquivo para cada documento para
continuar o processo
Anexe quantos arquivos julgar necessário e no final do processo clique em concluir

Enviar documentos para análise
Ao anexar os arquivos para cada documento
Clique em Enviar para enviar os documentos para análise
Ao enviar cada documento para análise, você será indicado
pela barra superior que o processo está se finalizando, e um
ícone de análise tomará o lugar do botão Enviar

Quando você finalizar o envio do último documento obrigatório, sua documentação automaticamente entrará na fila
de analise da FADBA.
Nem todos os documentos serão obrigatórios para efetuar no processo de matrícula online, mas todos eles serão
solicitados para a conclusão do seu curso.
Então preferencialmente pedimos que envie todos os documentos

