
PASSO A PASSO PARA
EFETUAR NEGOCIAÇÃO VIA
PORTAL DO ESTUDANTE 

IMPORTANTE: Este tutorial fornece orientações para o(a) aluno(a) efetuar nego-
ciação dos débitos relativos ao período vigente (2022.1) via Portal do Estudante. 
Os alunos que possuem renegociação em atraso de semestres anteriores ou 
qualquer negociação/situação diferente das regras previstas para este Portal 
devem entrar em contato com a Central de Negociação UBEC pelos canais:

Q WhatsApp: (61) 99327-3216
Q Telefones: 4000-2930 • (61) 3774-0999
Q centraldenegociacao@ubec.edu.br

TUTORIAL

1. Depois de realizar login no sistema pelo Portal do Estudante, você deverá clicar no 
ícone Negociação On-line – conforme indicado pela seta vermelha a seguir.

2. Após acessar o ícone para Negociação On-line, leia as informações constantes na 
introdução para avançar para os próximos passos:

O navegador recomendado para acessar o
Portal é o Google Chrome. Você também
poderá fazer login utilizando o seu celular.



3. Em seguida, serão exibidas todas as mensalidades em aberto oriundas do seu 
Contrato de Prestação de Serviços, mostrando competência de cada parcela, data de 
vencimento e valor:

4. Selecione as parcelas que deseja negociar clicando no quadrado pequeno em 
destaque na �gura a seguir - posicionada ao lado do período letivo no canto esquer-
do da tela:

5. Após selecionar e con�rmar (competência e data) as parcelas a serem negociadas, 
selecione a forma de pagamento desejada (boleto bancário ou cartão de crédito):



CASO ESCOLHA ACORDO POR BOLETO:

6. Selecione a opção de parcelamento desejado, clicando tópico “Parcela” em des-
taque na �gura a seguir - no canto esquerdo da tela:

7. Após selecionar a opção de parcelamento desejado, veri�que os valores e clique 
no ícone “Simular” em destaque na �gura a seguir – posicionado logo abaixo do 
“Valor Desconto” no canto direito da tela:  

8. Ao clicar em “Simular”, será disponibilizado o Termo de Acordo com as informa-
ções referente à negociação realizada. Basta con�rmar os dados e clicar no ícone “Li e 
aceito os termos” em destaque na �gura a seguir, posicionado no canto inferior direito 
da tela. 

Importante: Após aceitar os Termos do Acordo,
não será possível cancelar a negociação.



9. Após aceitar os termos do acordo, a negociação será con�rmada.  

10. O boleto do acordo realizado estará disponível para visualização e impressão 
pelo link https://sistemas.ubec.edu.br/SegundaViaBoleto

CASO ESCOLHA ACORDO POR
CARTÃO DE CRÉDITO:

11. Se você desejar pagar por cartão de crédito, selecione a opção acordo por
“Cartão”. Nesta primeira tela, no campo “Parcela”, basta selecionar a opção "1" – 
conforme indicado abaixo. Na tela seguinte, você conseguirá escolher o número de 
parcelas desejadas (até 6x).



12. Preencha os campos solicitados, escolhendo a quantidade de parcelas que 
deseja incluir na sua negociação. Clique em “Pagar” – como sinalizado na
imagem a seguir:

Em caso de dúvidas, entre em contato com a
Central de Negociação do Grupo UBEC pelos canais: 

Q WhatsApp: (61) 99327-3216
Q Telefones: 4000-2930 • (61) 3774-0999

Q E-mail: centraldenegociacao@ubec.edu.br
Q Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h


