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PORTARIA /FACIMPA/DIREÇÃO GERAL/Nº 010, de 01 de novembro de 2022 

 

Estabelece o valor do reajuste para o Ano Letivo 

2023, do curso de Medicina da FACIMPA – 

Faculdade de Ciências Médicas do Pará, 

mantida pelo IPEC- Instituto Paraense de 

Educação e Cultura. 

 

 

O Diretor Geral da FACIMPA – Faculdade de Ciências Médica do Pará, mantida pelo IPEC – 

Instituto Paraense de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 

Art.1º Estabelecer o valor da mensalidade para o ano letivo 2023, do curso de Medicina da 

FACIMPA/IPEC. 

 

Art.2º Disposição da Matriz vigente ofertada no ano letivo 2023, com descrição do valor da 

semestralidade. 

 
CURSO MATRIZ VIGENTE PERÍODO VALOR MENSAL VALOR 

SEMESTRAL 

Medicina 2023/1 – Matriz Atual 1º R$ 9.500,00 R$ 57.000,00 

Medicina 2021/1 – Matriz em vigência 2º ao 3º R$ 9.352,50 R$ 56.115,00 

Medicina 2019/2 e 2021/1 – Matriz em 

vigência 

4º a 8º R$ 9.034,32 R$ 54.205,92 

 

Art.3º Para Antecipação de Semestralidade; 

 

O desconto de antecipação de semestralidade, ocorre para os alunos de Graduação que possuem 

parcelas a vencer, e que desejam realizar a antecipação do pagamento dessas parcelas, de 

acordo com os percentuais e premissas abaixo. 

 

Premissas: 

. Válido apenas para graduação; 

. Considera Serviço de mensalidade, podendo ser da parcela de 1 a 6; 

. Considera alunos com status pré-matriculado, pré-matrícula paga ou matriculado; 

. Válido para calouro ou veterano; 
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. Considera apenas parcelas a vencer, com data de vencimento superior ao mês vigente; 

. O Desconto de antecipação e pontualidade são acumulativos; 

. A parcela do acordo é gerada com vencimento para 5 dias; 

. Quando executado nos últimos 5 dias do mês, o acordo é gerado com a competência do mês 

subsequente. 

 

Percentuais de desconto: 

. Aluno com as 6 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a emissão do acordo, 

possui direito a 3% de desconto na antecipação; 

 

. Aluno com as 5 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a emissão do acordo, 

possui direito a 2,5% de desconto na antecipação; 

 

. Aluno com as 4 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a emissão do acordo, 

possui direito a 2% de desconto na antecipação; 

 

. Aluno com as 3 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a emissão do acordo, 

possui direito a 1,5% de desconto na antecipação; 

 

. Aluno com as 2 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a emissão do acordo, 

possui direito a 1% de desconto na antecipação. 

 

Art.4º Os casos omissos e não previsto nesta Portaria serão deliberados pela Diretoria Geral. 

 

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as disposições em 

contrário. 

 

Marabá – PA 10 de novembro de 2022. 

 

 

 

_______________________ 

Emiliano Furtado Campos 
Diretor Geral 

FACIMPA/IPEC 


