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EDITAL 001/2018 – FAHESP/IESVAP 
REMATRÍCULA PARA O 1º SEMESTRE LETIVO 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 REMATRÍCULA ONLINE 
para o 1º semestre letivo de 2018. 

1. DO PERÍODO DA REMATRÍCULA - 1º SEMESTRE DE 2018. 

1.1. Período: 14/12/2017 a 12/01/2018. 

1.2. Para os alunos que desejarem efetuar o pagamento da rematrícula 2018/1 no 
período de 14/12/17 a 20/12/17, será concedido um desconto de 4% (quatro por 
cento) sobre o valor da primeira parcela. 

1.3. Para ter acesso ao boleto da rematrícula com desconto promocional, o aluno 
deverá cumprir o procedimento citado no item 1.2 deste regulamento. 

IMPORTANTE: Os alunos aptos a rematricular no 5º período do curso de Medicina, 
deverão confirmar a matrícula até 10/01/2018, impreterivelmente, devido ao 
prazo de envio da lista com os nomes para as atividades práticas na rede hospitalar. 

2. DA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2017. 

2.1. O aluno que estiver com parcelas em atraso referentes ao 2º semestre letivo do 
ano de 2017, 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, até 11/12/2017. 

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 14/12/2017 a 12/01/2018. 

Observação: No período de 20/12/2017 a 06/01/2018 a Instituição estará fechada em 
virtude de férias coletivas dos funcionários. 

3. DO VALOR DA MENSALIDADE PARA O ANO DE 2018 

3.1. O valor da mensalidade para o ano de 2018 para as turmas ingressantes em 
2015 e 2016 será de R$ 8.067,00 (oito mil, sessenta e sete reais) – reajuste de 
6,5%. 
 
3.2. O valor da mensalidade para o ano 2018 para as turmas ingressantes em 2017 
será de R$ 8.402,00 (oito mil, quatrocentos e dois reais) – reajuste de 6,5%. 
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3.3. Para parcelas pagas até o dia 30 do mês anterior ao do vencimento, será 
concedido um desconto de antecipação de 2,5% (dois e meio por cento), nas 
parcelas de 2 a 6. 
 

4. DO DESCONTO PARA ANTECIPAÇÃO DA SEMESTRALIDADE 

4.1. Para antecipação da semestralidade, será concedido desconto de 4% (quatro 
por cento) nas solicitações efetuadas no período de 15/12/2017 a 12/01/2018. 

Observação: O desconto de antecipação da semestralidade será somente sobre as 
parcelas 2 a 6. 

5. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES 

5.1 Os procedimentos para realização da rematrícula, deverão ser os seguintes: 

 Acessar o portal do aluno no site www.iesvap.edu.br;  

 Acessar o menu: MATRÍCULA ON-LINE; 

 Verificar CONTEXTO – o Período Letivo deve ser 2018/1, clique em avançar; 

 Conferir as disciplinas a serem cursadas; 

 Realizar o aceite no Contrato de Prestação de Serviços; 

 Clicar em Confirmar Matrícula; 

 Imprimir o boleto da rematrícula. 

5.3 Antes de realizar a rematrícula, é importante verificar pendências nos seguintes 
setores: 

 Financeiro; 

 Secretaria; 

 Biblioteca. 

5.4 As rematrículas não serão liberadas para alunos que estiverem com pendência 
nos setores discriminados acima. 

6. DAS FÉRIAS COLETIVAS 

6.1 No período de 20/12/2017 a 06/01/2018 a Instituição estará fechada em virtude 
de férias coletivas dos funcionários.  

 

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, 28 de novembro de 2017. 

http://www.iesvap.edu.br/

