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SECRETARIA ACADÊMICA 
COMUNICADO-016/2020 – 20/11/2020 
REMATRICULAS PARA 2021 

 
A Secretaria Acadêmica comunica aos alunos e responsáveis o calendário e procedimentos 

para realização da REMATRÍCULA PARA 2021.  
 

1. O que é a REMATRÍCULA? 
A MATRÍCULA é o registro formal do aluno junto à instituição de ensino. A 
REMATRÍCULA é a renovação deste registro a cada ciclo (Semestre ou ano). 

 
2. Quem precisa REMATRICULAR? 

Todo aluno devidamente matriculado precisa renovar sua matrícula a cada semestre 
para os cursos modulares (noturnos) e a cada ano para os cursos integrados (diurnos). 
Atenção: alunos menores de 16 anos devem ser rematriculados pelos seus 
responsáveis. 

 
3. Como fazer minha REMATRÍCULA? 

a. Neste ano de 2020 a rematrícula será eletrônica pelo portal do Sistema NSA-Online. 
b. Calendário: O portal abrirá o processo de REMATRÍCULA de 07 a 11 de 

dezembro/2020. 
c. Todos os alunos com 16 anos ou mais poderão fazer sua REMATRÍCULA pelo NSA-

Online (http://www.etecpinhal.com.br/nsaetec/). 
d. Atenção: Alunos que não completarem 16 anos até o dia 07/12/2020 a rematrícula 

deverá ser feita pelos responsáveis através de e-mail para a secretaria acadêmica: 
i. Enviar e-mail para: atendimento.secretaria047@etec.sp.gov.br ; 

ii. Assunto: FAZER REMATRÍCULA; 
iii. Mensagem (itens em vermelho deverão ser substituído pelos dados pessoais):  

“À Secretaria Acadêmica da Etec Dr. Carolino da Motta e Silva, 
Eu, <nome completo do responsável>, responsável pelo aluno <nome 
completo do aluno>, <turma atual do aluno>, <RM do aluno> solicito a 
rematrícula para o ano de 2021.” 

 
e. Outras Informações: Dúvidas e informações adicionais consulte os links abaixo ou 

entre em contato com a Etec pelos canais: 

• Whatsapp: 19-999-25-1181 

• E-mail: atendimento.secretaria047@etec.sp.gov.br  

• www.etecpinhal.com.br > Agendas e Calendários. 

• http://www.etecpinhal.com.br/nsaetec/).  
 

Diretoria Acadêmica 
Prof. Claudio Mabelini  
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