
     

    
    

        
  

ERRATA DO EDITAL Nº 002/2022-2 REMATRÍCULA DO CURSO DE MEDICINA 

  

A Diretoria da FACIMPA – Faculdade de Ciências Médica do Pará, no uso de suas atribuições legais, divulga 
por meio deste Errata do Edital 002/2022-2, as condições, prazos e procedimentos para o Processo de 
Renovação de Matrículas (Veteranos) para o 2º (segundo) semestre de 2022, do Curso de Medicina da 
FACIMPA - Faculdade de Ciências Médicas do Pará. 

 

Onde se lê: 

8. DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
 
8.1. O prazo máximo para este tipo de solicitação para o 2º semestre de 2022 se encerrará no dia 03 de julho 
2022, para acadêmicos que não renovarem matrícula para o referido semestre. Para os acadêmicos que 
renovarem matrícula para 2022/2, o prazo máximo é de 30 (trinta) dias após início do período letivo, para 
acadêmicos do Curso de Medicina. Para isso, deverá ser protocolada solicitação no Atendimento Geral e 
observadas as demais regras estabelecidas em Regimento Interno da IES. 
 
8.2. O aluno do Curso de Medicina poderá trancar sua matrícula 1 (uma) vez ao longo do curso e pelo prazo 
máximo de 1 (um) semestre. Acadêmicos dos demais cursos ofertados pela IES poderão trancar sua matrícula 
por até 4 (quatro) semestres, consecutivos ou não, com renovação semestral. Após esse prazo, caso o 
acadêmico não reabra sua matrícula será desvinculado da Instituição. 

 

 

Passa a ler: 

8. DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
 
8.1. O prazo máximo para este tipo de solicitação para o 2º semestre de 2022 se encerrará no dia 20 de 
agosto de 2022, para acadêmicos que não renovarem matrícula para o referido semestre. Para os acadêmicos 
que renovarem matrícula para 2022/2, o prazo máximo é de 30 (trinta) dias após início do período letivo, para 
acadêmicos do Curso de Medicina. Para isso, deverá ser protocolada solicitação no Atendimento Geral e 
observadas as demais regras estabelecidas em Regimento Interno da IES. 
 
8.2. O aluno do Curso de Medicina poderá trancar sua matrícula 1 (uma) vez ao longo do curso e pelo prazo 
máximo de 1 (um) semestre. Acadêmicos dos demais cursos ofertados pela IES poderão trancar sua matrícula 
por até 4 (quatro) semestres, consecutivos ou não, com renovação semestral. Após esse prazo, caso o 
acadêmico não reabra sua matrícula será desvinculado da Instituição. 
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