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EDITAL 001/2018 - FAHESP/IESVAP 
 CAMPANHA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 

DE 2018 
 
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 - IESVAP informa à 

Comunidade Acadêmica o período de NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS referentes ao 1º semestre 

letivo de 2018. 

Seguem abaixo, os critérios e os períodos para negociação. 

 

1. DA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2018. 

1.1. O aluno que estiver com parcelas em atraso referentes ao 1º semestre letivo do ano de 

2018, poderá negociar estas parcelas, conforme condições abaixo: 

 

1ª condição: Entrada de 30% (trinta por cento) do valor da dívida e o saldo restante 

parcelado em até 6 vezes (seis vezes) no cheque ou em 3 vezes (três vezes) no cartão de 

crédito, no período de 15/05 à 22/06/2018. 

 

2ª condição: Entrada de 40% (quarenta por cento) do valor da dívida e o saldo restante 

parcelado em até 4 vezes (quatro vezes) no cheque e 3 vezes (três vezes) no cartão de 

crédito, no período de 25/06/2018 a 18/07/2018. 

 

IMPORTANTE! A validação da negociação será somente por meio presencial, no balcão do 

Protocolo Unificado/Secretaria Acadêmica. Em casos de negociações realizadas no período 

da 2ª condição, a rematrícula será liberada após 24 horas da conclusão da mesma. 

 

ATENÇÃO! As negociações com cheques, somente serão efetivadas, após o pagamento da 

entrada e com a entrega dos cheques pelo aluno ou seu responsável legal, presencialmente, 

no balcão do Protocolo Unificado/Secretaria Acadêmica, nesta Faculdade. 
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1.2. Esta campanha só é válida para débitos referentes ao primeiro semestre de 2018, ou 

seja, caso haja negociações anteriores em aberto, não será possível realizar uma nova 

negociação. 

 

2.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

2.1. Durante o período de 19 a 23/07/18, não haverá atendimento presencial. A equipe da 

Secretaria Acadêmica/IESVAP estará trabalhando internamente na organização para o início 

do semestre letivo 2018/2.  

2.1.1. Informamos ainda, que durante o mês de Julho/18 não haverá expediente aos 

sábados. 

2.2. O Edital de renovação de matrícula para o semestre letivo 2018/2, será publicado até 10 

dias antes do início do período de rematrícula. 

2.3. Os casos omissos serão tratados de acordo com o Regimento Interno e demais 

normativas da FAHESP/IESVAP, além das demais legislações nacionais aplicáveis. 

 

 

 

 

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 

 

 

Parnaíba, 14 de maio de 2018. 


