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RESULTADO PROCESSO SELETIVO PROUNI- EDITAL 2020-2 

A Comissão do Processo Seletivo da FAPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos, 

mantida pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A, no uso de suas 

atribuições e prerrogativas legais, faz saber pelo presente documento a publicação do 

resultado e da classificação do Processo Seletivo PROUNI 2020/1, realizados no período de 13 

a 20 de março de 2020, com a pandemia o processo continuou dia 13 de maio de 2020 a 21 de 

maio de 2020. Seguindo a Portaria Normativa nº 27 de 12 de maio de 2020.   

RESULTADO DA LISTA DE ESPERA - PROUNI 2020/1 

AGRONOMIA MÉDIA ENEM 

JUACY GOMES DO CARMO 520,84 

LUCAS GABRIEL VAZ DA SILVA 508,74 

IZIANATANA SILVA DA CRUZ LIMA 507,24 

AGRONEGÓCIO MÉDIA ENEM 

GABRIEL BURJACK AMORIM 556,18 

ENFERMAGEM MÉDIA ENEM 

VALDIR DA SILVA ALMEIDA JUNIOR 594,24 

MEDICINA MÉDIA ENEM 

TALESSA FABRICIO GALDINO 722,16 

DANNYELLEN LORENNA SAMPAIO ALVES 719,68 

  

EDITAL DE MATRICULA PROUNI - Semestre 2020/1 

A Secretaria Geral da FAPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos, mantida pelo 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A, no uso de suas atribuições e 

prerrogativas legais, faz saber pelo presente Edital as condições e procedimentos de matricula 

para candidatos aprovados na Lista de Espera do Processo Seletivo PROUNI do primeiro 

semestre de 2020. 

 As matriculas serão realizadas nos dias 26 a 29 de maio de 2020, para os candidatos 

aprovados, conforme procedimentos a serem publicados neste documento. 

O candidato aprovado deverá encaminhar os documentos listados abaixo, digitalizados 

em formato PDF, para o seguinte e-mail: secretaria@itpacporto.edu.br. 

a) Carteira de Identidade (RG) 

b) CPF 

c) Título de Eleitor, se maior de dezoito (18) anos; 

d) Comprovante de Residência, recente; 
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e) Comprovante de estar quite com suas obrigações militares, se do sexo masculino; 

f) Histórico escolar de conclusão do Ensino Médio; 

g) Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

h) Comprovante da última votação;    

i) Fotos recentes, tamanho 3X4; 

j) Certidão de Nascimento ou Casamento;   

k) Para os aprovados no curso de Medicina, apresentar cópia do cartão bancário ou termo de 

abertura de conta, sendo Conta corrente do Banco do Brasil ou da Caixa.  

l) Ficha de inscrição para matricula devidamente preenchida (Anexo I - deste edital) 

 

Observação: Caso o candidato aprovado seja menor de idade, deverá encaminhar ainda, RG 

e CPF de seu responsável.  

Ao receber a documentação, a Secretaria Geral, fará a validação dos mesmos e 

registrará a matricula para 2020/1. Devido ao atraso na finalização do Processo Seletivo do 

PROUNI, não há possibilidades do candidato ingressar no semestre em andamento, sendo 

assim as matriculas serão suspensas (trancadas) em 2020/1 e reativadas para 2020/2. 

Em até 24 horas, a secretaria geral encaminhará ao candidato, por e-mail, os Contratos 

de  Prestação de Serviços Educacionais, semestres 2020/1 e 2020/2.  

A matricula se faz nestas condições, devido a obrigatoriedade de isolamento social, em 

decorrência da pandemia do COVID – 19.  

Ressaltamos ainda, que os documentos exigidos para matricula e documentação do 

Processo Seletivo, deverão ser apresentados na primeira semana de aula, na central de 

atendimento ao acadêmico, para conferência com original.  

Abaixo, anexo I - ficha de inscrição para matrícula, que deverá ser preenchida e 

encaminhada juntamente com os documentos solicitados. 

Porto Nacional, 25 de maio de 2020. 

Patrícia Rodrigues de Oliveira 

SECRETÁRIA GERAL 

ITPAC PORTO NACIONAL 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MATRÍCULA 

PROCESSO SELETIVO 2020/2 

Nome do Candidato:  

Curso: 

E-mail:  

Estado Civil:  

Telefones:   (   )      (   )      (   )      

Endereço: 

Cidade: Estado CEP: 

Data:____/____/____ 

 

Assinatura: ____________________________________________________________________ 

 

*Obrigatório preenchimento de todos os dados. 
 

 

 

 


