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O ITPAC - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 

mantido pelo INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S/A, 

no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna público o edital referente a Matrícula 

de Calouros do Curso de Medicina e Odontologia para o primeiro semestre letivo de 2022. 

 

 

1.  DO CURSO E VAGAS                                                                                                                                                   

 

Curso Habilitação Turno Vagas Duração 

Medicina Bacharelado Integral 110 
6 anos (12 

períodos) 

Odontolog

ia 

Bacharelado Integral 60 
5 anos (10 

períodos) 

 

 

 

2. DO VALOR DA MENSALIDADE                                                                                                                                    

 
Curso Valor 

Medicina R$ 9.334,76 

Odontologia 
      R$ 138,94 (crédito) 

      1º período: 19 créditos 

 

 

 

3. DA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS                                                                                                                                                  

 

 

3.1 A convocação dos candidatos, será feita por meio da página oficial da IES 

https://www.itpacpalmas.com.br/sites/processos-seletivos, e obedecerá a ordem de classificação, 

até completar o número de vagas oferecidas. 

 

3.2 Os prazos para realização de matrículas serão publicados juntamente com a chamada. As 

matriculas serão efetivadas por meio do Portal de Inscrições do  ITPAC – Instituto Tocantinense 
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Presidente Antônio Carlos, disponível no link https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-

inscricao?linkGerado=M4RXYP8T79&__hstc=49266169.127eccdca5837ad50105bb8937e46

9e2.1626955411833.1633113774700.1633116630426.172&__hssc=49266169.1.1633116630

426&__hsfp=1677940448  para o curso de Medicina e link 

https://processoseletivo.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=8EU46G7YNF  para o curso 

de Odontologia. 

  

3.2.1 Os candidatos classificados nas chamadas subsequentes terão suas datas de matrícula 

publicadas juntamente com a chamada.  

 

3.3 Será emitido no ato da matricula o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o 

boleto para pagamento da 1º mensalidade. A matricula somente será confirmada após o 

pagamento da 1º mensalidade e o envio dos documentos listados no item 4.1 deste edital.  

 

3.4 Caso o pagamento não seja efetuado até a data do vencimento e os documentos não sejam 

enviados, a matrícula será cancelada e o ITPAC – Instituto Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos poderá chamar outro candidato, conforme a ordem de classificação.  

 

4. DOS DOCUMENTOS PARA REALIZAR A MATRÍCULA     

                                                        

4.1. A matrícula dos candidatos convocados somente será efetivada após o pagamento da 1ª 

mensalidade e do envio dos documentos abaixo relacionados para o e-mail 

centraldoaluno@itpacpalmas.com.br:  

a) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente, registrado no órgão 

competente ou de declaração que ateste que o referido certificado está em tramitação 

para expedição (cópia autenticada);  

b) Histórico Escolar do Ensino Médio, mesmo para os candidatos que já tenham curso 

superior (cópia autenticada); 

c) Documento de Identidade; 

d) CPF (Cadastro de Pessoa Física);  

e) Certificado militar (para o sexo masculino) 

f) Título de Eleitor; 

https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=M4RXYP8T79&__hstc=49266169.127eccdca5837ad50105bb8937e469e2.1626955411833.1633113774700.1633116630426.172&__hssc=49266169.1.1633116630426&__hsfp=1677940448
https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=M4RXYP8T79&__hstc=49266169.127eccdca5837ad50105bb8937e469e2.1626955411833.1633113774700.1633116630426.172&__hssc=49266169.1.1633116630426&__hsfp=1677940448
https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=M4RXYP8T79&__hstc=49266169.127eccdca5837ad50105bb8937e469e2.1626955411833.1633113774700.1633116630426.172&__hssc=49266169.1.1633116630426&__hsfp=1677940448
https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=M4RXYP8T79&__hstc=49266169.127eccdca5837ad50105bb8937e469e2.1626955411833.1633113774700.1633116630426.172&__hssc=49266169.1.1633116630426&__hsfp=1677940448
https://processoseletivo.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=8EU46G7YNF
mailto:centraldoaluno@itpacpalmas.com.br


 
 

WWW.ITPACPALMAS.COM.BR 
 

g) Comprovante da última votação; 

h) Certidão de Nacimento ou Casamento; 

i) Duas (02) fotos recentes, tamanho 3X4; 

j) Comprovante de endereço atualizado; 

k) Cartão de vacina atualizado e registrado em cartório (cópia autenticada).  

 

4.2.2 O cartão de vacinas deverá ser autenticado em cartório de maneira legível com as vacinas 

completas/atualizadas constando lote e assinatura do responsável. Segue relação de vacinas 

obrigatórias no quadro abaixo. 

 

Vacinas Necessárias - Conforme Portaria SESAU Nº. 636 de 07 de agosto de 

2012 

• Hepatite B (03 doses) 

• Febre Amarela (01 dose – reforço 10 anos) 

• Vacina Triplice Viral (SRC -contra sarampo, rubéola, caxumba) dose única 

• Dupla Adulto (DT-contra difteria e tétano) 03 doses -reforço 10 anos 

• Varicela zoster, difteria, tétano, caxumba, influenza, tuberculose (BCG) 

• Vacinas de campanhas 

 

4.3 O candidato que concluiu o ensino fundamental e médio no exterior deverá apresentar 

documento equivalente de convalidação de estudos, emitido pela Secretaria de Estado da 

Educação, conforme Resolução CEE/TO n.º 26/2001 ou outra normativa que a substituir. 

4.4 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. 

4.5  O candidato que concluiu o ensino fundamental e médio no exterior deverá apresentar 

documento equivalente de convalidação de estudos, emitido pela Secretaria de Estado da 

Educação, conforme Resolução CEE/TO n.º 26/2001 ou outra normativa que a substituir. 

 

4.6  Todos os documentos deverão ser apresentados junto ao protocolo da instituição localizado 
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ACSU SO 70, AV NS 01 CONNJUNTO 02 LOTE 03, Palmas – Tocantins até o dia 15 de 

fevereiro de 2022, incluindo os originais e respectivas cópias, conforme o item 4.1. 

 

4.7  O candidato convocado que deixar de realizar a matrícula nas datas determinada na lista de 

chamada ou que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no item 4.1, perderá o 

direito à vaga no ITPAC – Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, ficando o 

candidato excluído de qualquer convocação posterior, não cabendo qualquer recurso em face 

dessa exclusão. 

 

4.8  É de exclusiva responsabilidade do candidato observar a convocação que será publicada na 

página da IES https://www.itpacpalmas.com.br/sites/processos-seletivos e acompanhar as 

respectivas convocações.  

 

4.8 O candidato que, comprovadamente, utilizar-se de documentos falsos, terá sua matrícula 

anulada, imediatamente ou logo após comprovado o fato, bem como todos os atos por ele 

praticados perante a instituição de ensino, ficando sujeito às penalidades da lei e perdendo, em 

favor do ITPAC – Instituto Tocantinense Antônio Carlos, os valores de mensalidades já 

quitados.  

 

4.9 O candidato que efetuar a matrícula depois de iniciado o período letivo, assumirá o ônus      da 

ausência nos dias letivos transcorridos até a data da efetivação da matrícula. 

 

4.10 No caso de desistência ou cancelamento de matrícula, requerido antes do início das aulas, 

o ITPAC– Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos devolverá 80% (oitenta por 

cento) do valor pago, ficando o valor de 20% (vinte por cento) retido para ressarcir o ITPAC – 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos das despesas administrativas incorridas por 

esta.       Os procedimentos devem ser solicitados através do canal de solicitação 

centraldoaluno@itpacpalmas.com.br. 

 

4.11. As notas obtidas no ENEM serão utilizadas apenas para o ingresso no ITPAC – Instituto  

Tocantinense Presidente Antônio Carlos, devendo o aluno honrar com o pagamento de todas 

as mensalidades relativas ao curso e ao contrato assinado no ato da matrícula. De igual modo, no 

ato da matrícula, caso solicitado, o candidato classificado também deverá acessar o banco de 

https://www.itpacpalmas.com.br/sites/processos-seletivos
mailto:centraldoaluno@itpacpalmas.com.br


 
 

WWW.ITPACPALMAS.COM.BR 
 

dados do INEP/MEC, usando seu CPF para validar os dados informados no momento da 

inscrição.  

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

5.1 A critério exclusivo do ITPAC – Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, 

poderá haver convocação de candidatos em chamadas subsequentes para o preenchimento de 

vagas não ocupadas em primeira e segunda chamadas. 

 

5.2 Não será aceita matrícula sem apresentação de todos os documentos no item 4.1. 

 

5.3 Os candidatos menores de 18 anos deverão apresentar a documentação do responsável ou 

tutor legal para realização da matrícula.  

 

5.4 O aproveitamento de disciplina poderá ser solicitado, conforme disposto no Regimento 

Interno, Resoluções ou nos demais documentos Institucionais publicado no site oficial desta 

instituição. O prazo desta solicitação deverá seguir conforme previsto no calendário acadêmico.  

 

5.5 Visando um melhor desenvolvimento do processo, o ITPAC – Instituto Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos poderá modificar o presente Edital. Quaisquer modificações, se 

necessárias, serão amplamente divulgadas e realizadas de acordo com as normas vigentes.  

 

5.6 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo do ITPAC 

– Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos ou por outra instância competente.  

 

 

Palmas – TO, 27 de setembro de 2021. 

 

 

 

Rudinei Spada 

   Diretor Geral



 

 

 


