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TERMO DE CIÊNCIA, AUTORIZAÇÃO E RENÚNCIA 
 

Eu,_________________________________________,matrícula n.º 
____________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.° __________________, 
inscrito (a) no CPF/MF n.° ______________________, residente 
__________________________________________, aluno (a) do curso 
_____________________________, DECLARO-ME ciente de que: 

a) Nesta data estou realizando a rematrícula para o 1º semestre de 2020 no curso de 
___________________; 

b) Estou ciente que, por motivos de alteração na Matriz Curricular do curso de Medicina, 
não será possível cursar em regime de dependência ou adiantar disciplinas do 8º Período, 
no 1º semestre de 2020; 

c) Tenho ciência que somente poderei cursar a(s) dependência(s) ou adiantar disciplinas do 
8º período, a partir do 2º semestre letivo de 2020, respeitando os pré-requisitos e choques 
de horários, conforme Projeto Pedagógico do Curso e a matriz curricular na qual estou 
vinculado; 

d) Estou ciente que, deverei cumprir carga horária em disciplinas Eletivas, conforme 
determinado na Matriz Curricular e no Projeto Pedagógico do curso em que estou inserido. 

e) Tenho ciência ainda, que não deverei escolher mais de uma 01 (uma) disciplina ELETIVA, 
pois haverá alteração no valor da minha mensalidade e que não poderei trocar ou excluir 
disciplinas após a finalização da minha matrícula no portal. 

f) Estou ciente, que sendo aluno do curso de Medicina, somente poderei ingressar no 
INTERNATO, se aprovado em todos os módulos/disciplinas anteriores. Em caso de 
reprovação em módulos/disciplinas anteriores, a minha matrícula será cancelada no 
INTERNATO e serei matriculado automaticamente na(s) disciplina(s)/módulo(s) em que 
houve a reprovação. 

g) Estou ciente, que as subturmas (GRUPOS) deverão seguir uma lógica para não haver 
choques de horários, sendo assim, a Coordenação do meu curso será responsável pela 
minha alocação nas subturmas. 

h) Estou ciente que, caso a subturma em que eu estiver inserido(a), não tenha sido 
preenchida com a quantidade mínima exigida, conforme o tipo de atividade prática, a 
mesma será extinta e os alunos migrados para outras subturmas, de acordo com os 
critérios da Coordenação do meu curso. 
 
i) Estou ciente, que a Matriz Horária publicada durante o período da minha matrícula, se 
houver necessidade, poderá sofrer alterações após o início do período letivo. 
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j) Estou ciente que, sendo aluno do curso de Medicina, a Matriz Curricular em que eu 
ingressei, passou por reformulação pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso, para 
atender as exigências das novas DCN, sendo assim, serei migrado para a Nova Matriz com 
Vigência 2020/1. Ciente ainda, que todas as disciplinas cursadas, até o período atual, serão 
convalidas na Nova Matriz e não terei nenhum prejuízo em relação a carga horária e nem 
a conteúdo. 

k) Estou ciente e de acordo, que para adquirir a Nova a Carteirinha Estudantil, a 
FAHESP/IESVAP fará o cadastro dos meus dados pessoais e acadêmicos no portal SEB do 
Governo Federal, conforme a Portaria 1.773 de 18 de outubro de 2019.  

l) Renuncio expressamente ao direito de manejar eventual reclamação, administrativa e/ou 
judicial, quanto ao objeto do presente termo. 

 

 

ACADÊMICO (A) 

 

Parnaíba/PI, _____ de ____________ de 202__. 


