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A FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí, inscrita no 

CNPJ sob o nº 13.783.222/0001-70, com endereço na Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435, 

Bairro: Sabiazal, CEP: 64.212-790, Parnaíba-PI, torna público, o presente REGULAMENTO 

para abertura da rematrícula dos alunos dos cursos de graduação da FAHESP/IESVAP 

para o semestre letivo 2023/1. 

 

1. OBJETIVO 

1.1. O objetivo do presente regulamento é instituir as regras gerais para a concessão, 

funcionamento e validade da campanha de rematrícula – ENVOLVA-SE, nos cursos 

de graduação da FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 

Piauí do Piauí. 

 

2. DA CAMPANHA 

2.1. Será concedido 1 (uma) CAMISETA da campanha de rematrícula, assim como um 

CUMPOM para concorrer a 1 (um) Kindle - leitor de livros digitais entre todos os 

alunos que estiverem com status de MATRICULADO no período letivo 2023/1, até 

o dia 15/12/2022 nos cursos de graduação MEDICINA e DIREITO da FAHESP - 

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. 

2.1.1. O sorteio será realizado no dia 03/02/2023, ao vivo no Instagram do @IESVAP. 

2.2. O aluno com status de MATRICULADO no período letivo 2023/1 que postar uma 

FOTO ou VÍDEO usando a camiseta da campanha de rematrícula, utilizando a 

#REMATRICULAIESVAP até o dia 15/12/2022, concorrerá, além do Kindle - leitor 

de livros digitais, 1 (um) KIT de produtos personalizados IESVAP. 

2.3. Esta campanha é válida para todos os cursos de graduação da FAHESP/IESVAP.   
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3. DAS REGRAS 

3.1. Somente os alunos com status MATRICULADO em 2023/1, poderão participar da 

campanha. 

3.2. Terá direito a camiseta, assim como o cupom para participar do sorteiro do Kindle - 

leitor de livros digitais, somente o aluno que estiver com status de MATRICULADO 

em 2023/1, até o dia 15/12/2022. 

3.2.1. A retirada da camiseta, será no balcão de atendimento da Secretaria 

Acadêmica, à partir do dia 18/11/2022, em horário comercial. 

 

4. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

4.1.  A FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí está 

comprometida com a observância da legislação aplicável à proteção de dados 

pessoais e com o respeito à privacidade e à transparência em todas as suas 

atividades. Nesse sentido, com o intuito de dar ciência aos usuários dos nossos 

serviços sobre a forma com que coletamos, armazenamos, protegemos e utilizamos 

os seus dados pessoais, disponibilizamos em nosso site a nossa Política de 

Privacidade, que contém as diretrizes gerais relacionadas ao tratamento de dados 

pessoais de nossos alunos e seus pais, representantes legais e/ou financeiros, 

garantidores, potenciais alunos e visitantes das plataformas do Grupo Afya da 

qual esta IES é pertencente, bem como parceiros e terceiros contratados 

pelo Grupo Afya.  

4.2. A nossa Política de Privacidade é constantemente revisada e atualizada para garantir 

a transparência da forma como realizamos o tratamento de dados pessoais, na forma 

da legislação aplicável. Diante disso, recomendamos que, antes de prosseguir com a 

inscrição no processo seletivo, acesse e leia integralmente a nossa Política de 

Privacidade, que está disponível para acesso público 

em https://afya.com.br/politica-de-privacidade.  
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4.3. Em caso de dúvidas, reclamações e/ou necessidade de comunicação com 

o Grupo Afya em relação a temas relacionados à proteção de dados pessoais, entre em 

contato com o nosso encarregado através do e-mail privacidade@grupoafya.com.br.   

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

5.2. Esta campanha será válida no período de 16/11/2022 até 15/12/2022. 

5.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral da FAHESP/IESVAP. 

5.4. Incorporar-se-ão a este Regulamento, para todos os efeitos, Cronograma Geral, 

Programas, e quaisquer adendos, retificações e editais complementares que vierem 

a ser publicados pela FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde 

do Piauí 

 

 

 

Parnaíba-PI, 01 de novembro de 2022. 
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