
1. Entre no site: 

 

2. Clique em “Pós – Graduação”. 

 

3. Clique em Pós Barão EAD e escolha a opção Cursos. 

 



4. Escolha o curso de seu interesse.  

 

5. Clique em “Faça sua Matrícula”. 

 



6. Escolha a duração do curso e do investimento. 
 

 
7. Preencha o formulário com seus dados pessoais. 

 



8. Confirme a inscrição clicando em Inscrever-se. 

 
8.1. Um e-mail será enviado, fornecendo o usuário e senha 
de aluno com o link para primeiramente acessar 
novamente a área para matrícula caso a conexão caia ou 
deseje terminar mais tarde a matrícula e posteriormente 
após a finalização da matrícula este usuário e senha será 
seu meio de acesso ao portal educacional para as aulas 
através da área do aluno no site institucional da Barão de 
Mauá. www.baraodemaua.br/area_aluno/  

 
 
 
 

http://www.baraodemaua.br/area_aluno/


9. Leia o Requerimento de Matrícula, Contrato e Termo de 
Adesão, caso queira fique à vontade para imprimir 
Contrato e ou Termo de Adesão, para finalizar esta etapa 
clique na caixa com a descrição “Concordo e confirmo os 
termos acima” e clique no botão verde com a descrição 
“Confirmar e Prosseguir”. 
  

 
  



10. Insira os documentos obrigatórios solicitados com 

asterisco (*), os documentos devem ser do tipo imagem 

(jpg, jpeg ou png) ou digitalizado em PDF, após selecionar 

respectivamente os documentos onde são solicitados, 

clique no botão “Enviar documentos agora”. 

 

  



11. Caso tenha dificuldade para gerar os arquivos 

digitalizados (PDF ou Imagem), ou não possua 

equipamento para tal, você pode optar por ter o auxílio do 

polo, basta clicar no botão “Entregar a documentação no 

polo”, após clicar neste botão uma janela será aberta para 

confirmar esta opção, nela também há o endereço e 

contato do polo, recomendamos que você anote 

(endereço e contato) e entre em contato com o polo para 

agendar a entrega dos documentos, só fique atento pois as 

turmas tem data de início, caso extrapole esta data você 

irá iniciar em uma turma posterior a entrega da 

documentação. 
 

 

  



11.1. Caso você deseje enviar os documentos mais tarde e 

passar para a próxima etapa clique no botão “Enviar os 

documentos mais tarde”, após clicar no botão um janela 

irá ser exibida aguardando sua confirmação, não esqueça 

de voltar nesta área depois para enviar os documentos 

necessários, os documentos são necessários para concluir 

a matrícula. 

t  

  



12. Para finalizar imprima e pague o boleto, o boleto pode 

demorar até 2 dias uteis para ter a baixa efetuada após o 

pagamento, caso a opção “Entregar a documentação no 

polo” ou “Enviar os documentos mais tarde”, será listado 

os documentos pendentes abaixo. 

 
 



 

13. Pode ser que algum documento não seja aprovado pela 

nossa secretaria, se isto ocorrer nossa secretaria irá entrar 

em contato para esclarecimentos, se for necessário 

reenviar o documento ele estará disponível novamente no 

passo anterior. 

  



 

14. Quanto os documentos forem aprovados e o 

pagamento for efetivado a mensagem “Matricula 

efetivada” será exibida como na imagem anterior, após 

isto é só aguardar o início da sua turma e acessar as aulas 

pela área do aluno pelo portal 

www.baraodemaua.br/area_aluno com o mesmo usuário 

e senha. 

Seja bem-vindo e boas aulas 

http://www.baraodemaua.br/area_aluno

