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EDITAL 003/2021-FAHESP/IESVAP  
 CAMPANHA DE PARCELAMENTO E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA 2021/1 

NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FAHESP/IESVAP 
 
O Diretor Geral da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP, 
mantida pelo Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba S.A. – IESVAP, no uso de suas 
atribuições legais, divulga por meio deste Edital as condições, prazos e procedimentos para 
renovação de matricula para o primeiro semestre do ano de 2021. Este edital apresenta ainda, 
condições especiais para concessão de pagamento de mensalidades, exclusivamente para 
semestre 2021/1, considerando a Pandemia causada pelo COVID-19, conforme Regulamento 
apresentado no anexo I deste. 
Terão direito de Renovação de Matrícula para 2021/1 os alunos regularmente matriculados no 
semestre anterior (2020/2), alunos devidamente trancados; alunos com deferimentos para 
Reingresso dos cursos de Graduação da FAHESP/IESVAP e que atenderem aos requisitos deste 
Edital, conforme os itens a seguir: 
 

 

1. DO PERÍODO DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2021/1. 
 
1.1. Segue abaixo, o período para renovação de matrícula para o semestre 2021/1, para os cursos 
de Medicina e Direito da FAHESP/IESVAP. 
 
1.2 A renovação de matrícula será realizada entre 04/12/2020 a 17/01/2021, e efetivada por 
meio do Portal do Aluno, estando liberada ao acadêmico nas datas acima definidas, desde que 
atendidos os requisitos deste Edital. 
 
1.2.1. Os alunos do curso de Medicina INTERNATO (10º e 11º períodos), deverão 
MATRICULAR-SE, IMPRETERIVELMENTE, ATÉ 18/12/2020, conforme critérios da Coordenação 
de Internato e Secretaria Acadêmica, considerando as férias coletivas e o período de estágios 
que iniciarão em 15/01/2020. 
 
1.2.2. No período descrito no item 1.2, os alunos terão que enviar solicitação de rematrícula 
para o semestre 2021/1, para o endereço de e-mail: sec.academica@iesvap.edu.br, com o título 
REMATRÍCULA INTERNATO 2021/1 – (NOME ALUNO).  

 
1.2.3 A equipe interna da secretaria fará a pré-matrícula do aluno (INTERNATO 10º e 11º 
períodos), de acordo com os módulos informados e validados pela Coordenação do Internato. 
 

1.2.4 O atendente da secretaria, responderá o e-mail de solicitação, confirmando a pré-
matrícula e enviará anexo o Termo do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2021/1, 
juntamente com o Boleto da primeira parcela da semestralidade. Importante, que o aluno ao 
receber o e-mail, acesse o seu portal educacional e confira. Após a conferência, responda o e-
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mail devolvendo o termo de Contrato assinado pelo aluno. 
 

 
2. DAS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS E INDISPENSÁVEIS PARA VALIDAÇÃO DO ATO DE 
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
 
2.1.  A renovação será feita por meio do Portal do Aluno, que estará liberado ao acadêmico 
desde que atendido os seguintes requisitos: 

I. O aluno deve estar adimplente com a Instituição no Ato da matrícula; 
II. Considera-se adimplentes aqueles que não estejam com débitos vencidos junto a IES, ou em 

dia com as parcelas da negociação. 
2.1.1. Em caso de negociação de débitos, após o pagamento da entrada e baixa do pagamento 
por meio do retorno bancário, em até 48 horas úteis, a rematrícula estará disponível no Portal 
Acadêmico. 
 
3 – DAS INSTRUNÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA ONLINE 
 
3.1.1.  O(a) aluno(a) deverá acessar o site www.iesvap.edu.br  e por meio do Portal do Aluno, 
entrar com o seu CPF e senha e realizar a sua matrícula para o semestre 2021/1. 
 
3.2. Em caso de dúvidas, o acadêmico poderá consultar o tutorial de renovação de matricula que 
estará disponível no site da IES e no ANEXO II deste edital.  
 
3.3. A seguir os passos da rematrícula no Portal do Aluno:  
 
Primeiro passo: realizar reserva de vaga nas disciplinas que se pretende cursar no semestre, 
através do menu: “matricula on-line”; 
Segundo passo: após confirmar as disciplinas, aderir ao Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, ao Termo de Ciência e Renúncia, o Termo de Responsabilidade FIES, firmado entre 
o acadêmico e/ou responsável legal e a FAHESP/IESVAP. 
Terceiro passo: após o aceite do Contrato, estarão disponíveis no Portal, o Requerimento de Pré 
- matricula e boleto para pagamento.  
 
3.4. Após seleção das disciplinas e aceite de contrato, a situação de matricula do acadêmico 
receberá o status de “Pré Matricula”. 
 
3.5 Não será possível realizar a matrícula em disciplinas com pré-requisito (salvo aquelas 
disciplinas em que ainda estiver CURSANDO em 2020/2) e/ou choque de horário, após prévia 
autorização da Coordenação do Curso. 
 
3.5.1. Gerar o boleto para quitação da primeira parcela da semestralidade. 
 
3.6. Após o pagamento do boleto e confirmação da baixa bancária, o status do aluno passará a 
ser MATRICULADO.  
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3.6.1. Após estes processos, o aluno poderá acessar seu portal, adquirir seu comprovante de 
matrícula e visualizar as disciplinas em que estará matriculado. 
 
3.7. O(a) aluno(a) poderá fazer alteração de disciplinas diretamente no portal normalmente até 
antes da geração do boleto, após geração de boleto e confirmação da matrícula para 2021/1 a 
alteração de matrícula poderá ser solicitada somente nos períodos determinados e obedecendo 
os procedimentos citados no item 7. 
 
3.7.1. As alterações serão permitidas apenas para os casos em que a disciplina escolhida no ato 
da matrícula obtiver seu status aprovado, após o resultado semestral. Ou para disciplinas em que 
status reprovado e necessita obteve ser incluída para 2021/1. 
3.7.2. As solicitações de alterações de disciplinas, após a confirmação da matricula, ocorrerão 
somente através do portal do aluno.  
 
3.8 O aluno que ingressou por transferência ou está reingressando no curso, havendo 
necessidade de ajuste de matrícula, deverá procurar diretamente o Coordenador do curso para 
realizar “PROPOSTA DE MATRÍCULA ESPECIAL”, agendando seu atendimento pelo telefone 86 
3322-7314. 
 
3.9. Caso não seja realizado o pagamento do boleto o(a) aluno(a) retornará ao Status “Matrícula 
Não Confirmada” e será necessário o reinício do procedimento de matrícula para a renovação 
do vínculo para o semestre 2020/2. Após vencimento do prazo estabelecido para pagamento do 
boleto, se não for confirmado o pagamento, a renovação da matricula do acadêmico será 
cancelada, e o seu status alterado de “Pré-matrícula” para “Matricula Não Confirmada” sendo o 
contrato cancelado, e o acadêmico perde o direito as vagas reservadas nas disciplinas que haviam 
sido selecionadas.  O mesmo poderá realizar uma nova solicitação de Pré–matrícula, caso o 
período de renovação de matricula esteja aberto, selecionando as mesmas ou novas disciplinas, 
se existirem vagas, conforme regras definidas neste Edital.  
 
ATENÇÃO! Os alunos regulares do 5º e demais períodos subsequentes do curso de Medicina 
não são obrigados a cursar Disciplina Eletiva, mesmo que estejam ofertadas no rol de disciplinas. 
Somente alunos que estiverem com pendência de carga horária de disciplina eletiva, deverão 
matricular-se. 
 
3.10. Conforme Regimento Interno, a matrícula nos cursos de graduação é feita em regime 
seriado semestral, respeitando a Matriz Curricular de cada curso, de acordo com o calendário 
acadêmico e não ultrapassando uma carga horária total semanal de 40 (quarenta) horas 
semanais. 
 
4. DA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS 
 
4.1. O aluno que estiver com parcelas em atraso referentes ao 2º semestre letivo do ano de 2020, 
poderá negociar estas parcelas, conforme política de negociação interna. 
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5. DA ANTECIPAÇÃO SEMESTRAL 
 
5.1. Para antecipação da semestralidade, será concedido desconto de 3% (três por cento) nas 
solicitações efetuadas no período de 08/12/2020 a 13/02/2021 pelo Portal do Aluno.  
 
5.1.2. É de responsabilidade do acadêmico, acompanhar o andamento da sua solicitação e ficar 
atento ao prazo de vencimento do Boleto. 
 
6. DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, MENSALIDADE E 
VENCIMENTO 
 
6.1. O valor total do contrato da semestralidade por conveniência do (a) ACADÊMICO 
(A)/CONTRATANTE poderá ser dividido em até 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, sendo 
que a primeira parcela do semestre terá vencimento 02 (dois) dias úteis após a conclusão do 
processo de renovação semestral de matricula realizado no portal educacional ou de forma 
presencial na secretaria acadêmica (quando for o caso) e as demais parcelas todo dia 13 (treze) 
de cada mês subsequente restantes no semestre contratado. O vencimento da última parcela da 
semestralidade não deverá ultrapassar o 13º dia do mês de junho de 2021. 

6.2. De acordo com o parágrafo 3º da Cláusula II do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, onde diz:  

“§3º. O(a) Contratante declara, desde já, ter ciência e concordar que no mês de janeiro de 
cada ano letivo, serão acrescidos à semestralidade do curso contratado reajuste anual, 
editado pela Contratada e afixado na Secretaria Acadêmica, em montante proporcional à 
variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante disponibilização 
de planilha de custos, mesmo quando esta variação resulte da introdução de 
aprimoramentos no processo didático-pedagógico”. 

 
6.3. Houve reajuste de 3% (três por cento) no valor da mensalidade para o ano 2021. Na tabela 
abaixo constam os novos valores. 
 

CURSO 
MENSALIDADE 2021/1 SEMESTRALIDADE 

2021/1 

MEDICINA 

R$ 8.913,62 
(Ingressantes a partir de 2017) 

R$ 53.481,72 

R$ 8.558,27 
(Ingressantes 2015/2016) 

R$ 51.349,62 

DIREITO 
R$     616,97 

      (Todas as turmas) 
       R$   3.701,82 
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7. DA ALTERAÇÃO DE DISCIPLINAS  
 
7.1 A alteração de disciplinas do semestre 2021/1 acontecerá entre os dias 19 e 20 de janeiro de 
2021 para acadêmicos com status de “MATRICULADO” e adimplentes nestas datas, devendo ser 
realizado pelo Portal do Aluno.  
 
7.2 Não será permitido solicitações de Alterações de disciplinas através da Coordenação de Curso 
e fora dos prazos estabelecidos neste Edital. 
 
7.3 O aluno deverá simular o valor da mensalidade que poderá sofrer alteração após a alteração 
de disciplinas, sendo que este aparecerá nas próximas parcelas, após a finalização do prazo 
estabelecido no item 7.1 deste edital.  
 
8. DOS ALUNOS COM BOLSA FIES 
 
8.1 Para alunos com bolsa FIES 2020/2 será cadastrado bolsa futura (2021/1), na qual será 
validada com a entrega da DRM do aditamento do FIES. Caso o aluno não consiga realizar o 
aditamento para o semestre 2021/1, ou em caso de perda da bolsa, o lançamento desta bolsa 
será cancelado e as parcelas do débito serão de responsabilidade do aluno. 
 
8.1.1. Caso não exista nenhuma pendência, o(a) aluno(a) deverá realizar normalmente a pré-
matrícula no Portal do Aluno. 
 
8.1.2. O aluno deve estar ciente de que a responsabilidade da renovação da bolsa é única e 
exclusivamente do acadêmico. O processo de lançamento de bolsa será automático, mas o aluno 
deverá confirmar a referida, através da DRM. 
 
8.2 PROCEDIMENTOS PARA ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO FIES 2021/1: 
 

a) a Coordenação do FIES iniciará o Aditamento 2021/1 para o aluno acessar o site do FIES 
http://sisfiesportal.mec.gov.br  ou através do http://sifesweb.caixa.gov.br/ com CPF e Senha 
pessoal, no período determinado pelo FNDE para confirmá-lo; 

b) antes de confirmar o aditamento, o aluno irá verificar se os dados cadastrais, valor e 
semestralidade estão corretos. Se não estiver, deverá comunicar a Coordenação do FIES para 
as devidas orientações;  

c) após a confirmação, o aluno deverá comparecer junto ao Atendimento Geral da Secretaria 
Acadêmica para assinar o Aditamento de Renovação, apresentando documento de 
identificação com foto original. O aluno receberá a guia do Estudante devidamente assinada 
com as orientações conforme o tipo de Aditamento;  

d) caso o aditamento do Fies não seja concluído dentro dos prazos estipulados em edital pelo 
MEC, o aluno deverá arcar financeiramente com o valor total da sua mensalidade. 

 
 

8.3 TIPOS DE ADITAMENTOS: 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/
http://sifesweb.caixa.gov.br/
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a) Renovação Simplificado: O aluno não precisa comparecer ao Agente Financeiro, somente 

perante à FAHESP/IESVAP; 
b) Renovação Não-Simplificado: O aluno precisa comparecer na FAHESP/IESVAP e 

posteriormente ao Agente Financeiro, no qual escolheu ao contratar o FIES. Sucessivamente 
retornará à FAHESP/IESVAP com o Contrato de Aditamento emitido pelo Banco; 

c)  Dilatação: Aumento do prazo de utilização, por até 2 semestres consecutivos para 
acadêmicos que precisam de mais tempo para integralização do curso. O aluno deverá 
solicitar 1 (uma) dilatação por vez; 

d)  Suspensão: Para matrículas trancadas e para alunos com problemas de Fiador; ou por opção 
do aluno que por algum motivo não queira financiar seu semestre; 

e)  Encerramento: Para alunos que concluírem em FAHESP/IESVAP ou não cumprirem com as 
regras do financiamento;  

f)  Transferência: As duas IES, de origem e a de destino, devem estar aptas ao FIES. Assim os 
alunos precisam entrar em contato com a Coordenação do FIES das duas IES para maiores 
esclarecimentos sobre essa possibilidade, conforme critérios na regulamentação do 
programa. 

 
8.4 PRIORIDADES PARA CONCLUSÃO DO ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO DO FIES – 2021/1: 
 

a) Estar em dia com todas as taxas das trimestralidades cobrados pelo FIES e em dia com as 
parcelas de percentuais abaixo de 100% (cem por cento), cobrados pela FAHESP/IESVAP ou 
pela Caixa Econômica Federal;  

b) Verificar se não tem restrição no nome do (a) Fiador (a), caso houver, providenciar a 
correção ou a troca de Fiador (a) antes de confirmar o Aditamento 2021/1 (antes da 
finalização do prazo do aditamento para 2021/1; 

c) Observar se o Aditamento 2020/2 está concluído. Sem a regularização deste não há como 
iniciar o Aditamento 2021/1, bem como efetivar a matrícula. 

 
8.4.1 O Aditamento é a Renovação do Financiamento Semestral do FIES, o qual o aluno será 
beneficiado de acordo com seu percentual, atentando-se aos passos e prioridades para 
efetivação da Matrícula e do Aditamento 2021/1 com sucesso. 
 

9 - TRANCAMENTO DE MATRICULA 
 
9.1 O prazo máximo para este tipo de solicitação para o 1º semestre de 2021 é de até 15 de 
janeiro de 2021, para acadêmicos que não renovarem matrícula para o referido semestre, e de 
30 (trinta) dias após início do período letivo, para acadêmicos que renovarem matrícula para 
2021/1. Para isso, deverá ser protocolada solicitação no Atendimento Geral da Secretaria 
Acadêmica, dentro dos períodos indicados acima. 
 
9.2 O tempo de permanência do trancamento de matrícula atenderá o que preceitua o Art. 141, 
Inciso IV, do Regimento Interno. O mesmo encontra-se disponível na página principal do site 
www.iesvap.edu.br , na Biblioteca da IES e no Rol do atendimento unificado da Secretaria Geral 

http://www.iesvap.edu.br/
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da IES. 
 
10. REINGRESSO 
 
10.1. REINGRESSO: Considerado análise apenas para status de DESISTENTE. 
 
10.2 O prazo máximo para solicitação de reingresso, válido apenas para o curso de Direito, para 
o 1º semestre letivo de 2021 é de até 17 de dezembro de 2020. Assim deverá ser protocolada 
solicitação no Atendimento Geral da Secretaria Acadêmica ou através do e-mail: 
sec.academica@iesvap.edu.br, em formulário próprio publicado no site institucional, ao lado 
deste Edital,  e efetuar pagamento de taxa específica, se houver. Caso haja deferimento, em 
virtude de existência de vaga, o acadêmico será ativado para realizar sua rematrícula via Portal 
Acadêmico. Não haverá devolução de valor da taxa em caso de indeferimento. 
 
10.2.1. A Secretaria Acadêmica informará o(a) aluno(a), em até 5 dias úteis, pelo e-mail 
cadastrado no formulário de solicitação de reingresso, o prazo da matrícula online.  
 
10.3. Após o pagamento do boleto da primeira parcela (matrícula) e a atualização no sistema, o 
status do aluno passará a ser MATRICULADO. 
 
11. DESTRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
 
11.1. DESTRANCAMENTO DE MATRÍCULA: Para alunos com status de TRANCADO. 
 
11.1.1. O(a) aluno(a) que estiver com situação de matrícula TRANCADO no semestre anterior e 
deseja retornar, deverá solicitar o DESTRANCAMENTO para o 1º semestre de 2021, até 17 de 
dezembro de 2020, pelo e-mail sec.academica@iesvap.edu.br, através de formulário próprio, 
preenchido, assinado e reconhecido firma em cartório. O formulário está disponibilizado no site 
do IESVAP. Não haverá cobrança de taxa. 
 
11.1.2. A solicitação será encaminhada, após análise da situação financeira do solicitante, à 
Secretária Acadêmica e Coordenação do Curso para análise Acadêmica e posteriormente, no caso 
de não haver pendências financeiras e administrativas, conceder a liberação da matrícula online 
no Portal do Aluno.  
 
11.1.2.1. Secretaria Acadêmica informará o(a) aluno(a), em até 5 dias úteis, pelo e-mail 
cadastrado no formulário de solicitação de destrancamento, o prazo da matrícula online. 
  
11.2. Após o pagamento do boleto da primeira parcela (matrícula) e a atualização no sistema, o 
status do aluno passará a ser MATRICULADO. 
 
12 – SOBRE HORÁRIO DISPONÍVEL PARA CURSO DE MEDICINA 
 
12.1. Os acadêmicos do curso de Medicina precisam estar atentos ao horário de aulas publicado 

mailto:sec.academica@iesvap.edu.br
mailto:sec.academica@iesvap.edu.br
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pela respectiva coordenação do curso, no site da IES, uma vez que deverão estar livres para os 
rodízios de disciplinas de práticas. 
 
13 – INÍCIO DAS AULAS 
 
13.1. As aulas para o segundo semestre de 2020, estão previstas para 01 de fevereiro de 2021, 
conforme Calendário Acadêmico, podendo sofrer alteração e esta, se houver, estará disposto em 
aditivo a este Edital. 
 
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. Não será permitido a realização de matrícula com pendências financeiras e 
administrativas/acadêmicas. 
 
14.2. Não há serviço de Trancamento de Disciplina. 
 
14.3. É de total responsabilidade do aluno seguir os procedimentos da matrícula e finaliza-la 
conforme as orientações contidas neste edital.  
 
14.4. O atendimento presencial da Instituição no período de renovação de matrículas será 
realizado entre os dias 04 a 18 de dezembro de 2020 e de 05 a 17 de janeiro de 2021, das 8h às 
12h e das 14h às 18h. 
 
12.5 Caso as turmas não tenham atingido número mínimo de acadêmicos matriculados por 
turma/disciplina, a Instituição se reserva no direito de ofertar a turma/disciplina na modalidade 
de Tutoria (conforme regulamento Institucional), ou até mesmo fechar a turma e remanejar o 
acadêmico para outra turma/disciplina. 
 
14.6 A não formalização da renovação no prazo estabelecido neste edital, bem como, o não 
pagamento da primeira parcela, ensejará a desvinculação deste junto a instituição, o que autoriza 
a FAHESP/IESVAP o oferecimento da vaga a outro interessado. 
 
14.7 Os acadêmicos da FAHESP/IESVAP estão sujeitos as normas e disposições previstas no 
Regimento Interno da IES, na sua integralidade. 
 
14.8 As atividades acadêmicas em sistema REAR (Regime Especial de Aprendizagem Remota), 
com utilização de recursos digitais, tecnologias de informação e comunicação, desenvolvem-se 
conforme permitido pela legislação educacional. 
 
14.9 No período de 21/12/2020 a 04/01/2021 todos os colaboradores estarão de férias 
institucional, portanto não haverá expediente no IESVAP.  O atendimento geral retornará no dia 
05/01/2021. 
 
14.10 Visando um melhor desenvolvimento do processo, o(a) FAHESP/IESVAP poderá modificar 
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o presente Edital a qualquer tempo. Quaisquer modificações, se necessárias, serão amplamente 
divulgadas e realizadas de acordo com as normas vigentes. 
 
14.11 Os casos omissos serão tratados de acordo com o Regimento Interno e demais normativas 
da FAHESP/IESVAP, além das demais legislações nacionais aplicáveis. 
 
 
 

 
Parnaíba, 04 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 

   
 

JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO 
DIRETOR GERAL 

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP 
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba Ltda – IESVAP 
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ANEXO I  

REGULAMENTO - CONCESSÃO DE PARCELAMENTO – CAMPANHA RENOVAÇÃO DE 
MATRÍCULA 2021/1 

 

Este Regulamento institui modalidades de pagamento 
para renovação de matrícula dos veteranos dos cursos 
do Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde 
do Piauí - FAHESP, para o Semestre 2021/1 e demais 
disposições. 

 
A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP, Instituição de Ensino 

Superior, mantida pelo Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba - IESVAP com 

endereço na Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435, bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, cidade de 

Parnaíba/PI torna público o presente Regulamento para renovação de matrícula, destinado a 

todos os cursos, para concessão especial de pagamento das mensalidades e renovação de 

matrícula, exclusivamente para semestre 2021/1, considerando a Pandemia causada pelo COVID-

19, conforme abaixo exposto: 

Art. 1º - Este regulamento tem por objeto a tentativa de minimizar as consequências 

econômico/financeiras decorrentes da Pandemia e reconhecimento do Estado de Calamidade 

Pública causado pela propagação do Covid-19. 

 

Art. 2º - São elegíveis os alunos regularmente matriculados no semestre 2021/1 da FAHESP - 

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí, que se encontrem adimplentes 

com todas as parcelas e respectivos semestres anteriores. 

 

Art. 3º - Para ter direito a concessão da modalidade de pagamento, os alunos deverão seguir os 

passos abaixo indicados: 

 

I)      Alunos Adimplentes dos Cursos de Medicina e Direito não bolsista de FIES e PROUNI. 

 

a) Exclusivamente para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, os alunos 

realizarão o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor referente às mensalidades 

de Janeiro (a ser paga agora), Fevereiro (paga em Fevereiro) e Março (paga em Março). O 

saldo restante, destas três primeiras mensalidades será parcelado em 9 vezes, com juros 

no percentual de 1% ao mês, sendo a primeira parcela para 13/04/2021, finalizando em 

dezembro de 2021; 

b) São status de matricula permitidos: Pré-matrícula e Matriculado; 

c) O Aluno deve solicitar a adesão através de um atendimento disponibilizado no portal 

educacional denominado CAMPANHA DE REMATRICULA 2021/1. 

 

Art. 4º - Caso o aluno não integralize o pagamento das parcelas nos prazos aqui descritos, a sua 
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matrícula para o semestre de 2021/2 estará automaticamente bloqueada, uma vez que um dos 

requisitos indicados neste instrumento é a quitação respeitando os prazos do regulamento. 

 

Art. 5º - O aluno interessado em ter o benefício aqui descrito, deverá formalizar o “aceite” no 

Portal Acadêmico e, através de atendimento agendado com um colaborador do Atendimento 

Geral da Secretaria Acadêmica, deverá comparecer e assinar o Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida e Parcelamento, sob pena de não ser formalizada a renovação de matrícula. 

Quando for o caso, será solicitado que o instrumento assinado e com firma reconhecida em 

cartório,  seja devolvido pelo e-mail: sec.academica@iesvap.edu.br .  

 

Parágrafo Único: É condição essencial para a efetiva da renovação de matrícula a celebração de 

Instrumento de Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento com a IES, equivalente ao valor 

efetivamente acordado e consequentemente parcelado, da qual o acadêmico formalizou o 

“aceite” no Portal do Aluno. 

 

Art. 6º - Em caso de inadimplemento, a concessão será revogada automaticamente pela IES, 

cabendo ao aluno inicialmente beneficiado nos termos deste Regulamento a obrigação de quitar 

de imediato a integralidade das mensalidades vencidas, assim como a obrigação quitar 

integralmente as mensalidades vincendas nos seus respectivos vencimentos, sob pena de 

bloqueio automático da renovação de matrícula para 2021/2. 

 

Art. 7º - Em caso de trancamento, desistência do curso ou qualquer que seja o motivo, as parcelas 

antecipadas de meses não cursados, serão devolvidas de forma proporcional, nos termos do 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entra IES e o discente. 
 
Art. 8° - Os casos omissos serão encaminhados a Direção Geral e Financeira da FAHESP - 
Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí.  
 
Art. 9º - Por se tratar de mera liberalidade da IES, o presente Regulamento terá validade até 17 
de janeiro de 2021 e, portanto, a IES reserva-se no direito de aplicar as condições estabelecidas 
neste instrumento, modificá-las e/ou revogá-las a qualquer momento, quando julgar 
conveniente, na ocorrência de qualquer alteração na legislação vigente ou mesmo em razão da 
alteração das condições que importaram em sua publicação 
 
Art. 10º – Regulamento aprovado aos 02 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte em 

reunião extraordinária do Conselho Superior de 02 de dezembro de 2020. 

 
Parnaíba, 04 de dezembro de 2020. 

   
JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO 

DIRETOR GERAL 
Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP 

Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba Ltda – IESVAP 

mailto:sec.academica@iesvap.edu.br


 

 
 

 
  
 
 

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 

 
ANEXO II 

 
PASSO A PASSO PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA ONLINE 2021/1 

 
1º passo: Acesse a página www.iesvap.edu.br, clique em Portal do Aluno.  

 

2º passo: Siga as instrunções para acessar o NOVO PORTAL DO ALUNO. 
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3º Passo: Clique em alterar curso para alterar o Período Letivo. Depois, no menu lateral 
esquerdo, clique na opção “Matrícula on-line”.

 
 

4º Passo: Leia Atentamente as instruções para solicitação de Matrícula e clique em PRÓXIMO 

para prosseguir nos próximos passos. 

 
 

5º Passo: Observe o Período Letivo e clique em PRÓXIMO para prosseguir nos próximos passos. 
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6º Passo: Atenção aos avisos sobre pendências financeiras, de biblioteca e de documentos. Se 

possui pendência financeira, por favor procurar a equipe de Secretaria Acadêmica para 

regularização.  

 

 

7º Passo: Se não houver pendências, clique em PRÓXIMO para continuar matrícula. 
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8º Passo: Agora você pode seguir as orientações do tutorial online para concluir sua matrícula. 
 

 
 
 
9º Passo: Atenção! A disciplinas do período regular já estão marcadas e NÃO deverão ser 
EXCLUÍDAS.  
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10º Passo: Caso necessite pagar disciplina ELETIVA, selecione somente a disciplinas que deseja 
cursar no semestre 2021/1, clique em Adicionar Disciplina e depois clique em SIMULAÇÃO para 
visualizar o valor da sua mensalidade. Disciplinas com choques de horários não serão permitidas 
para seleção, fique atento a quantidade créditos e aos avisos na tela. 
 

 
 

 
11º Passo: Clique em simular parcelas, e confira o valor simulado das mensalidades. Atenção 

para o valor simulado, tenha certeza que adicionou todas as disciplinas, conforme quantidade 

créditos obrigatórios e o valor da sua mensalidade (descrito no Edital), antes de finalizar a sua 

matrícula. 
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12º Passo: Clique em Prosseguir. Será apresentado o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS 

EDUCACIONAIS e o Termo de Responsabilidade para alunos com financiamento do Novo FIES. 

Leia atentamente às cláusulas, e, se estiver de acordo, clique em “Li e Aceito os Termos do 

Contrato”, depois clique em “Finalizar Matrícula. 

 

 

13º Passo: Leia atentamente o TERMO DE CIÊNCIA E RENÚNCIA, visualize e/ou imprima o seu 

comprovante de solicitação de matrícula, contendo as informações do termo de ciência de 

renúncia e das disciplinas selecionadas. 

 

14º Passo: Parabéns!!!  Agora é só imprimir o Boleto da 1ª parcela efetuar o pagamento para 

confirmar a sua matricula no semestre letivo 2021/1. 
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ANEXO III - VALORES DE TAXAS E EMOLUMENTOS IESVAP 2021/1 

DESCRIÇÃO VALOR 

2ª VIA DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA R$ 30,00 

2ª VIA HISTÓRICO ESCOLAR R$ 30,00 

2ª VIA DE CRACHÁ R$ 25,00 

2ª VIA DE CARTEIRINHA DA BIBLIOTECA R$ 25,00 

2º CRITÉRIOS/SISTEMA DE AVALIAÇÃO R$ 30,00 

2ª VIA DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA E FREQUÊNCIA R$ 30,00 

PROVA DE EXAME ESPECIAL R$ 30,00 

REVISÃO DE PROVAS POR DISCIPLINA R$ 30,00 

2ª VIA DECLARAÇÃO COM SITUAÇÃO NO ENADE R$ 30,00 

DECLARAÇÃO DE INGRESSO R$ 30,00 

2ª VIA DECLARAÇÃO P/ IMPOSTO DE RENDA R$ 30,00 

2ª VIA DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO R$ 30,00 

2ª VIA DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE CH. DEVOLVIDO R$ 30,00 

2ª VIA DECLARAÇÃO BOA CONDULTA/SUB JUDICE R$ 30,00 

2ª VIACDECLARAÇÃO COM VALOR DE MENSALIDADE R$ 30,00 

REGIMENTO ACADÊMICO IMPRESSO R$ 100,00 

PROVA DE 2ª CHAMADA R$ 30,00 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA MEDICINA R$ 1.000,00 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA DEMAIS CURSOS ISENTO 

SOLICITAÇÃO DE REINGRESSO MED R$ 120,00 

SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA R$ 80,00 

REMATRÍCULA FORA DO PRAZO R$ 80,00 

ALTERAÇÃO DE MATRÍCULA FORA DO PRAZO R$ 30,00 

ATESTADOS DIVERSOS/OUTROS NÃO ESPECIFICADOS R$ 30,00 

PLANOS DE ENSINO/PROGRAMAS DE DISCIPLINAS (POR DISCIPLINA) R$   5,00 

2º VIA DA MATRIZ CURRICULAR R$ 30,00 

2º CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO DA IES R$ 30,00 

2º AUTORIZAÇÃO/RECONHECIMENTO DE CURSO R$ 30,00 

OBS: 1. Solicitação de documentos que são ISENTAS de cobrança na 1ª via, após 06 meses sem vínculo 

com a IES, será cobrado a taxa referente ao serviço. 

OBS: 2. Planos de Ensino/Programas de Disciplinas, emitidos pela Secretaria Acadêmica, serão cobrados 

a partir da 1ª Via e o valor cobrado será por disciplina, conforme tabela. 

 
 
 
 
 
 
 


