
 

 

 FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do 
Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 
CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITAL 003/2021-1 PRAZOS 
E PROCEDIMENTOS PARA 

MATRÍCULA DE CALOURO - 
CURSO DE BACHARELADO 

EM DIREITO 



 

 

 FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do 
Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 
CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

EDITAL 003/2021-1 – MATRÍCULA  DOS CANDIDATOS APROVADOS NOS 
PROCESSOS SELETIVOS DO EDITAL UNIFICADO 001/2021-1 CURSO DE 

BACHARELADO EM DIREITO NOS PROCESSOS SELETIVOS: VESTIBULAR 100% 
ONLINE, ENEM TRADICIONAL, TRANSFERÊNCIA EXTERNA E PORTADOR DE 

DIPLOMA 2021/1. 

 
O Diretor Geral da FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 
Piauí, mantida pelo IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba 
S.A., autorizada pela Portaria MEC Nº 1.105 de 27 de novembro de 2015, publicada no 
Diário Oficial da União de 30/11/2015, em consonância com o Regimento Institucional, 
com o Edital 001/2021-1 de 25 de setembro de 2020 e com a Lei Nº 13.826, de 13 de 
maio de 2019, TORNA PÚBLICA O PERÍODO, PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA  
REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS EM TODOS OS 
PROCESSOS SELETIVOS E MODALIDADES, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO 
EDITAL PROCESSOS SELETIVOS 001/2020-1 PARA O CURSO DE BACHARELADO 
EM DIREITO, autorizado pela Portaria MEC Nº 329 de 11 de maio de 2018, publicada 
no Diário Oficial da União nº 92 de 15/05/2018.  
São candidatos aprovados aqueles que obtiveram resultados satisfatórios no 
Vestibular 100% Online, ENEM Tradicional, Transferência Externa e Portador de 
Diploma, de acordo com as normas, requisitos e instruções definidas no Edital 
Processo Seletivo nº001/2021-1. 
 
1. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA MATRÍCULA DOS APROVADOS  
 
1.1. O candidato aprovado e convocado para matrícula,  deverá encaminhar os 

documentos listados no item 1.6, DIGITALIZADOS EM FORMATO PDF  e para o 
e-mail: sec.academica@iesvap.edu.br, com o seguinte título: MATRÍCULA 
DIREITO 2021.1 – (NOME CANDIDATO). 

1.2. Após a conclusão da Pré-Matrícula pela equipe de atendimento da secretaria 
acadêmica, o candidato receberá o retorno no mesmo e-mail, com o Boleto 
para o pagamento da sua primeira semestralidade, referente a matrícula, 
que estará com vencimento de até 48 horas. Será enviado ainda, o Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais que deverá ser impresso, assinado, 
digitalizado em formato PDF e devolvido no mesmo e-mail.  

1.3. Caso o candidato aprovado seja menor de idade, é obrigatório a assinatura do seu 
responsável legal no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

1.4. O período para realização de matricula calouro está contido no Edital Processo 
Seletivo 001/2021-1 de 25 de setembro de 2020, além de estar contido no Anexo 
I deste Edital.  

1.5.  A efetivação da matrícula dos candidatos convocados dependerá do 
pagamento da primeira parcela da semestralidade, referente a matrícula e 
do aceite do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, conforme 
descrito no 1.2. 

 
1.6. Documentos que deverão ser encaminhados, após aprovação do candidato, 

conforme item 1.1.: 
 

mailto:sec.academica@iesvap.edu.br
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a) FICHA DE MATRÍCULA, disponível no site, ao lado deste Edital, 

devidamente preenchida com LETRA DE FORMA, com data e assinatura do 
candidato ou responsável legal, se menor de idade. 

b) PDF do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente, 
registrado no Órgão competente (frente e verso), ou de Declaração de 
Conclusão em que se informe estar o Certificado oficial em processo de 
tramitação, com data de expedição de até 30 dias anterior a esta chamada; 

c) PDF do Histórico Escolar do Ensino Médio (frente e verso, se for o caso), 
mesmo para os candidatos que já tenham curso superior; 

d) PDF da Carteira de Identidade (RG) e CPF (Cadastro de Pessoa Física); 
e) PDF do Alistamento Militar (para o sexo masculino); 
f) PDF do Título de Eleitor com o último comprovante de votação; 
g) PDF da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
h) Uma (01) foto recente, padrão tamanho 3 x 4; 
i) Caso o candidato aprovado seja menor de idade, deverá encaminhar ainda, RG 

e CPF de seu responsável legal.  
j) Os documentos escolares provenientes de instituição de ensino do exterior 

deverão apresentar o visto da autoridade consular brasileira do país em que o 
curso foi realizado e deverão estar acompanhados da respectiva tradução oficial 
feita por tradutor juramentado. Esta exigência não se aplica para os candidatos 
aprovados no sistema de aplicação da Lei 12.711/2012. 

k) O candidato que concluiu o ensino médio no exterior deverá apresentar 
documento equivalente de convalidação de estudos, emitido pela Secretaria de 
Estado da Educação. Esta exigência não se aplica para os candidatos aprovados 
no sistema de aplicação da Lei 12.711/2012. 

l) Ressaltamos ainda, que se houver necessidade, os documentos originais 
exigidos para matrícula, deverão ser apresentados pessoalmente pelo 
candidato ou seu responsável legal, no atendimento da Secretaria Geral, para 
conferência. 

 
Importante: Todos os documentos devem estar com boa resolução. A 
FAHESP/IESVAP não se responsabilizará pela matrícula não efetivada em caso 
de documento ilegível ou sem procedência. 
 
1.5. O candidato convocado que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos 

no item 1.6, perderá direito à vaga na FAHESP/IESVAP, ficando o candidato 
excluído de qualquer convocação posterior. 

 
1.6. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e 

convocação para matrícula, pelo portal do candidato e através do e-mail 
cadastrado no ato da inscrição.  

 
1.7. O candidato que, comprovadamente, utilizar-se de documentos falsos, terá sua 

matrícula anulada, imediatamente ou após comprovado o fato, bem como todos os 
atos por ele praticados na faculdade, ficando sujeito às penalidades da lei e 
perdendo, em favor da FAHESP/IESVAP, os valores de mensalidades já quitados. 
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1.8.  Em caso de rescisão unilateral deste contrato, requerido antes do início das aulas, por parte 

do CONTRATANTE, a CONTRATADA fará jus ao recebimento de multa de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da mensalidade. Em caso de rescisão unilateral após o início do semestre 

letivo, a multa de 50% (cinquenta por cento) incidirá sobre o saldo das prestações vincendas, 

sem restituição das prestações vencidas até a data da rescisão. 

 

Parágrafo segundo: O prazo para devolução é de até 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da 

data de formalização do cancelamento. 

 
1.9. Documentos enviados fora do horário de expediente, final de semana ou 

feriado, o prazo de 48 horas iniciará a partir do próximo dia útil. 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.6. O prazo de validade deste Edital unificado nº 003/2021-1 para matrícula dos 
aprovados no curso de Direito da FAHESP/IESVAP, será para o semestre 2021/1 e terá 
vigência até o dia 10/03/2021. 
10.7. Os casos não previstos no presente Edital serão resolvidos pela Direção Geral da 
FAHESP/IESVAP. 
10.8. Em caso de permane ncia das medidas para enfrentamento da situaça o de 
emerge ncia em sau de pu blica de importa ncia internacional decorrente do novo 
Coronaví rus por parte do Governo do Brasil, a FAHESP/IESVAP podera , a seu crite rio, 
suspender e/ou cancelar o presente Processo Seletivo e de Matrí cula. 
10.9. Incorporar-se-a o a este Edital, para todos os efeitos, Cronograma Geral, 
Programas, e quaisquer adendos, retificaço es e editais complementares que vierem a 
ser publicados pela FAHESP/IESVAP. 
 
 

Parnaíba/PI, 19 de outubro de 2020. 
 
 
 
 
 

José Francisco Pereira de Castro 
Diretor Geral 

FAHESP – FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ. 
IESVAP – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA LTDA. 
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE PRAZOS PARA MATRÍCULA 
 

DATAS E HORÁRIOS DOS PROCESSOS SELETIVOS, PERÍODO DE INSCRIÇÃO E DATAS DE 
MATRÍCULA 

INSCRIÇÕES E RESULTADOS DAS PROVAS DO  
PROCESSO SELETIVO 100 % ON-LINE - 2021/1 

MODALIDADE DATA DA PROVA PERÍODO DE 
INSCRIÇÃO 

RESULTADOS Início do 
período de 

MATRÍCULA 

100% ON-LINE 
Até 3 (três) dias após a 
inscrição do candidato 

De 
01/10/2020 

até   
05/03/2021 

Até 48 horas 
após a 

realização da 
prova online 

20/10/2020 
 

 
INSCRIÇÕES E RESULTADOS DAS PROVAS DO  

PROCESSO SELETIVO ENEM TRADICIONAL - 2021/1 
MODALIDADE DATA DA PROVA PERÍODO DE 

INSCRIÇÃO 
RESULTADOS Início do 

período de 
MATRÍCULA 

ENEM 
TRADICIONAL 

Dispensado de realizar 
prova 

De 
01/10/2020 

até   
05/03/2021 

Até 48horas 
após 

confirmação 
inscrição 

20/10/2020 
 

 
FASES 

DO 
PROCESSO 

INSCRIÇÕES ONLINE E 
PROTOCOLO DE DOCUMENTOS 

  
RESULTADOS 

  
Início do período 

de MATRÍCULA  

PORTADOR DE 
DIPLOMA E 

TRANSFERÊNCIA 
EXTERNA 

De 01/10/2021 a 05/03/2021 
Protocolo dos documentos no ato 

da inscrição online  
 

Até 72h após o 
protocolo da 

documentação na 
Secretaria Geral da 

IES* 

20/10/2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


