INFORME INSTITUCIONAL
Em 19/08/2020

A Central de Atendimento ao Candidato AGES apresenta as orientações de matrícula dos(as)
candidatos(as) contemplados(as) com as bolsas parciais e integrais do PREDU na seleção 2020/2:

Candidatos(as) que não possuem matrícula ativa da AGES:
Passo 1: o(a) candidato(a) classificado(a) deve se inscrever no link
www.ages.edu.br/inscreva/7779 para que tenha acesso ao ambiente de pré-matrícula do Ulife
(o Ulife é a plataforma de matrícula, onde os estudantes acessam o ambiente do aluno);
Passo 2: após se inscrever, o(a) candidato(a) devrá acessar o ambiente o link
aluno.ages.edu.br/SOL/aluno/index.php/index/seguranca/dev/instituicao/72, clicar em “Prématrícula” e, utilizando o CPF e a data de nascimento, acessar o Ulife para confirmar as
informações pessoais, dar aceite no contrato e gerar o boleto para pagamento da matrícula;
Passo 3: também no Ulife, o(a) candidato(a) deverá abrir um protocolo em “Solicitações online”, anexando a carta de concessão da bolsa PREDU, enviada pela Secretaria de Educação do
município de Paripiranga. Em até 5 (cinco) dias úteis a bolsa é aplicada ao Registro Acadêmico
(RA) do candidato(a).
Passo 4: em até 24 horas após o pagamento do boleto de matrícula e aceite do contrato, o
ambiente virtual do aluno no Ulife já estará liberado para o(a) candidato(a) e poderá ser
acessado com o número do RA e a data de nascimento.

Candidatos(as) que já possuem matrícula ativa da AGES e foram contemplados(as) com bolsa
para o curso no qual está matriculado(a):
Os(as) candidatos(as) contemplados(as) com as bolsas parciais e integrais do PREDU que já
possuem matrícula ativa na AGES deverão abrir um protocolo no Ulife, em “Solicitações online”, anexando a carta de concessão da bolsa PREDU, enviada pela Secretaria de Educação do
município de Paripiranga. Em até 5 (cinco) dias úteis a bolsa é aplicada ao Registro Acadêmico
(RA) do candidato(a).

Candidatos(as) que já possuem matrícula ativa da AGES e foram contemplados(as) com bolsa
para um curso diferente do qual está matriculado(a):
Passo 1: o(a) candidato(a) classificado(a) deve se inscrever no link
www.ages.edu.br/inscreva/7780, escolhendo a modalidade “Transferência interna” para o
curso no qual tenha sido contemplado(a) com a bolsa;
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Passo 2: o prazo para que o procedimento de transferência ocorra é de até 5 (cinco) dias
úteis. Neste período, o(a) candidato(a) deve acompanhar o seu processo na “Área do
candidato”, no site ages.edu.br/transferencia utilizando o seu CPF;
Passo 3: finalizado o procedimento de transferência, com a confirmação das disciplinas que
serão dispensadas no novo curso, o(a) candidato(a) deverá acessar o link
aluno.ages.edu.br/SOL/aluno/index.php/index/seguranca/dev/instituicao/72, clicar em “Prématrícula” e, utilizando o CPF e a data de nascimento, acessar o Ulife para confirmar as
informações pessoais, dar aceite no contrato e efetuar o pagamento do boleto de matrícula;
Passo 4: também no Ulife, o(a) candidato(a) deverá abrir um protocolo em “Solicitações online”, anexando a carta de concessão da bolsa PREDU, enviada pela Secretaria de Educação do
município de Paripiranga. Em até 5 (cinco) dias úteis a bolsa é aplicada ao Registro Acadêmico
(RA) do candidato(a).
Passo 5: em até 24 horas após o pagamento do boleto de matrícula e aceite do contrato, o
ambiente virtual do aluno no Ulife já estará liberado para o(a) candidato(a) e poderá ser
acessado com o número do RA e a data de nascimento.

Em caso de dúvidas ou de qualquer situação não prevista, permanecemos à inteira disposição
através do telefone 4020-2340.

Atenciosamente,
Central de Atendimento ao Candidato AGES

