
 

 

 

 

A Diretora 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 documento, a publicação do resultado do Processo Seletivo 2022/2 

realizado no dia 05 de agosto de 2022 presencial. 

 

Prova 

CURSO DE OPÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO 

AGRONOMIA PEDRO HENRIQUE CANTUARIA LEAL APROVADO 

AGRONOMIA RAFAELA BORGES PIRES APROVADO 

AGRONOMIA SILAS LOPES FERRAZ APROVADO 

ENFERMAGEM GABRIELA DE SOUZA SILVEIRA PIRES APROVADO 

ODONTOLOGIA KAMYLLA PEREIRA FONTOURA APROVADO 

                        

                                                                                                                     Processo Seletivo Unificado 2022/2. 
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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 matrícula 

para candidatos aprovados no Processo Seletivo do segundo semestre de 2022. 

As matrículas serão realizadas entre os dias 05 a 10 de agosto de 2022, para os candidatos 

aprovados, conforme procedimentos a serem publicados neste documento. 

RESULTADO PROCESSOS SELETIVOS UNIFICADOS - EDITAL Nº 17/2022-2 

 

 

EDITAL DE MATRÍCULA PARA CALOUROS – SEMESTRE 2022/2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O candidato aprovado deverá acessar o link https://processoseletivo.afya.com.br/login , e 

efetuar sua pré-matrícula. Em seguida, anexar os seguintes documentos digitalizados em 

formato PDF: 

a) Carteira de Identidade (RG) 

b) CPF 

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

d) Comprovante de Residência, recente; 

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;   

 

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, e o boleto e o Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais serão disponibilizados. 

A matrícula será confirmada automaticamente após pagamento do boleto. 

Ressaltamos ainda, que os documentos exigidos para matricula, deverão ser apresentados, 

na central de atendimento ao acadêmico na primeira semana de aula previsto em calendário 

acadêmico, para conferência com original ou enviado a Instituição via correios. 

Aproveitamento de Estudos: Caso o candidato, deseje solicitar aproveitamento de 

disciplinas, deverá encaminhar os documentos para este fim, em até 15 dias após 

confirmação de sua matricula. As solicitações deverão ser enviadas para o e-mail: 

centraldoaluno@itpacporto.edu.br.  

Os documentos deverão ser direcionados por meio digital, em formato PDF, e posteriormente 

entregar os originais no protocolo da IES.  

1. Histórico Escolar de Graduação original, devidamente assinado e carimbado, com 

indicação de APROVAÇÃO e CARGA HORÁRIA da disciplina cursada. 

https://processoseletivo.afya.com.br/login


 

 

2. Encaminhar Plano de Ensino original da disciplina a ser aproveitada, contemplando os 

seguintes quesitos:  

a) Plano de Ensino devidamente carimbado e assinado – todas as páginas;  

b) Período letivo em que foi cursada a disciplina;  

c) Carga horária (que deverá ser igual a informada no histórico escolar da IES de        
origem); 

d) Nomenclatura da disciplina (que deverá ser igual a informada no histórico escolar 
da IES de origem); 

e) Conteúdo programático; 

 f) Critérios de avaliação;  

g) Bibliografia utilizada. 

                                                                              Porto Nacional, 10 de agosto de 2022. 

 

                                   Luciana Albuquerque Bispo Gama 

SECRETÁRIA GERAL 

FAPAC / ITPAC PORTO 


