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TERMO ADITIVO EDITAL Nº 03/FACIMPA - 2020-2 

RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 

 

A FACIMPA – Faculdade de Ciências Médicas do Pará, mantida pelo IPEC – Instituto Paraense de 

Educação e Cultura, torna público que, em conformidade com a legislação institucional, o presente 

Edital para renovação de matrícula do 2º Semestre de 2020, conforme condições, prazos e procedimentos 

aqui especificados. 

ONDE SE LÊ:  

 

1- PERIODO DE RENOVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO ACADÊMICA 

1.1. Conforme descrição abaixo, o período para renovação de matrícula para o semestre 

2020/2, para os cursos de Medicina da Facimpa, será dividido em três etapas: 

a) 1ª ETAPA: 04 de maio a 11 de maio de 2020: nos termos do Art.9 no Anexo I; 

 

b) 2ª ETAPA: 12 de maio a 31 de maio de 2020; nos termos do Art.9 no Anexo I; 

 

c) 3ª ETAPA: 01 de junho a 15 de julho de 2020. 

 

 

 PASSA A LER: 

 

1-PERIODO DE RENOVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO ACADÊMICA 

1.1. Conforme descrição abaixo, o período para renovação de matrícula para o semestre 

2020/2, para os cursos de Medicina da Facimpa, será dividido em três etapas: 

a)  1ª ETAPA: 04 de maio a 11 de maio de 2020: nos termos do regulamento de rematrícula 

2020/2. 

 

b) 2ª ETAPA: 01 de junho a 30 de junho de 2020; nos termos do regulamento de rematrícula 

2020/2. 

 

c) 3ª ETAPA: 01 de junho a 15 de julho de 2020; nos termos do regulamento de rematrícula 

2020/2.  

 

d) 4ª ETAPA: 01 de junho a 15 de julho de 2020; especialmente para os alunos adimplentes que 

não quiserem aderir ao plano de rematrícula parcelado. Deverão entrar em contato com a unidade, 

para inativar a campanha deste aluno em especial e este poderá fazer sua rematrícula online, no 

formato regular. 


