
D.R.A.Net
Agilidade ao alcance da sua mão



DraNet
Através do Departamento de Registro Acadêmico 
pela Internet, DRANet, o aluno poderá emitir 
diferentes tipos de declarações, além de 
acompanhar o requerimento de declarações que 
podem ser recebidas em um local específico do 
UniNorte ou ser entregues pelo correio.

O que é o DraNet?
O DRANet é o Departamento de Registro 
Acadêmico pela Internet do UniNorte, que 
disponibiliza ao aluno declarações simples que não 
dependem da aprovação de partes docentes, do tipo 
A01, A02, A03, etc e que podem ser salvas ou 
impressas diretamente pelo SICANet de forma 
gratuita. Também possibilita efetuar e acompanhar 
o requerimento de declarações que podem ser 
recebidas em um local específico do UniNorte ou 
ser entregues pelo correio

Para que serve?
Para que os alunos possam emitir declarações e/ou 
requerimentos, em qualquer momento e lugar, sem 
que ele precise comparecer à instituição para isso.

Quais os requisitos para utilização deste 
sistema?
 - Ser aluno do UniNorte.
 - Possuir acesso à internet



Como funciona?
Veja a seguir o passo-a-passo.

 Digite seu login e senha no SICANet.
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Ao acessar o SICANet, clique sobre o nome 
Secretaria e em seguida no link D.R.A.Net
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Nesta tela irá aparecer a página do D.R.A.Net, com 
as opções: 
- Declarações Gratuitas
- Requerimentos
>> Para Requerimentos pule para o passo 6
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Ao clicar em Declarações Gratuitas, irá aparecer 
uma tela com os seis tipos de declarações 
disponíveis, classificadas como tipo: A01, A02, A03, 
A04, A05 e A08.
 Após decidir o tipo, clique em período e em 
seguida, na opção gerar



Obs.:
- Cada declaração terá validade de trinta dias, a 
partir da data de sua emissão;
- A autenticidade do documento poderá ser 
consultada por meio do próprio site do UniNorte: 
http://www.uninorte.com.br. 
- Para dar mais segurança e confiabilidade ao 
sistema de declarações, é disponibilizada uma cópia 
da declaração em formato de arquivo PDF

Após gerar a declaração, aparece uma janela com o 
documento em PDF, pronto para imprimir.
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Ao clicar em Requerimentos, irá aparecer uma tela 
com a opção Efetuar requerimento.
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Após escolher uma das opções de requerimentos, 
informe os dados pedidos para efetuá-lo e clique em 
Enviar.
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Nesta tela irá aparecer os cinco tipos de 
requerimento disponíveis: grade curricular do 
curso, demonstrativo de notas, histórico escolar, 
declaração simples e prova de 2ª chamada.
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Agora marque o local para a entrega do documento 
requerido, preenchendo os dados pessoais, se 
necessário e clique novamente em Enviar.  Em 
seguida, confirme os dados e o seu requerimento 
sera enviado.

Obs.: é cobrado uma taxa de R$10 para cada 
requerimento, com exceção da prova de 2ª 
chamada, que custa R$20.
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Saiba como utilizar o D.R.A.Net,

o sistema do UniNorte que

disponibiliza declarações

através da internet.

Informações:

3212-5040
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