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A DireÇão Pedagogica da Escola Superior de Saúde de Arcoverde - ESSA, no uso de suas atribuições

legais, torna público aos acadêmicos, ingressantes e veteranos e demais interessados, o processo de

matrículas 2023.1 e estabelece que:

1. DA REALtzAçÂo on mrnicuu
O Cronograma de Matriculas será de acordo com o quadro disponivel no Anexo l.

2. DOS INGRESSANIES PORVESTIBUIâR

2.1 0 candidato aprovado e classificado nas vagas no Vestibular UniÍicado da AESA realizará sua matrícula

de forma Presencial, de0510112023 a1110112023, no horário das 08h às 13h, no prédio da Autarquia de

Ensino Superior de Arcoverde - AESA, situado à Rua Gumercindo Cavalcanti, n" 420, São Cristóvã0,

Arcoverde-PE,

2.2 A matricula do aluno menor de idade somente será realizada pelos pais ou responsável legal, com a

apresentação de documento comprobatório. Neste caso, é necessário apresentar todos os documentos

originais solicitados no ANEXO ll.

2.3 O contrato Íinanceiro de prestação de serviços educacionais poderá ser disponibilizado pelo e-mail

Íomecido na inscrição do vestibular, onde o aluno ou responsável legal fará o download do contrato, que

após a leitura, deverá ser assinado pelo estudante ou responsável legal e também pelo Íiador e seu

cÔnjuge ltto caso de o fiadoÍ sêÍ casado é necessário a assinature do cônjuge no contÍato de prestação de seÍt iços)

onde lodos se comprometem com a veracidade das informações fornecidas à lES.

2.4 No ato da matícula, o aluno apresentará o contrato devidamente preenchido e assinado
juntamênte com os documentos originais solicitados neste edital de acordo com relação

apresentada no ANEXO ll.

2.5 O Fiador será corresponsável pelas obígaçoes Íinanceiras assumidas, Íigurando como devedor solidário

em caso de inadimplência do aluno contÍatanle ou responsável legal, o qual assinará o contrato Ílnanceiro

de prestação de serviços educacionais com a AESA e apresentará os seguintes documentos: RG, CPF,

Certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência atualizado (No caso de o Fiador ser

casado é necessáÍio à assinatura do côniuge no contrato de prestação de seMços e a aprêBentação das cópias do

RG e CPF conforme o Ai{EXo ll).

2.ô A matricula tamtÉm poderá ser realizada por procurador, medianle apresentação de instrumenlo de

procuração pública ou particular, com flrma reconhecida em cartório, conÍorme modelo no ANEXO lll.

Também é necessário apresentar todos os documentos originais solicitados no ANEXO ll,

2.7 O náo pagamento do boleto de matricula e o não comparecimento na Secretaria da ESSA no prazo

estipulado por este edital implicam em renúncia tácita à vaga obtida mediante vestibular. O candidato que

deixar de pagar a matricula no prazo e não comparecer à Secretaria abre mão da sua vaga, salvo quando

possível atestar motivos médicos a serem analisados pela Direção Pedagogica e Secretaria da ESSA,

pois a efetivação da matricula somente ocorrerá após a conÍirmação da taxa de pagamento na Tesouraria

da AESA e a entrega de todos os documentos solicitados na Secretaria da ESSA.

Gr.du.çio em Educ.ção Fisic. {Liconci.luru 6 g.charêlado);Blch.íel.do om Enfsrmagom, Bsch.rshdo em Flrmácia, B.chrrsladoom FisiotêÍrpia e
Bach.rrlado êm Psicolo0ia.

Ru. Gumorcindo C.vlhrnü, n'420, Sio Crktóvio, ArcoErdêPE, CEP:56512-:'00.
Íolêfon6: 87-3E21-3247 (Diroçio Podrgogic! d! ESSA) , Sito: urvíw'rs6aoÍicill.com
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2.8 Na hipótese do não preenchimenlo do número total de vagas, proceder-se-á ao remanejamento

obedecendo à ordem classiÍicatória.

3. Dos ll{cREssAilTEs coito rRAt{sFEnilcn e ponreDoR DE DtpLomA

3.1 DA rilScRlcÃo:
3.1.í O processo seletivo terá caráter classificatório e eliminatório, considerando-se a maior média geral do

histórico acadêmico entre os candidatos às vagas remanescentes do curso/tumo.

3.1.2 Os Portadores de Diplomas e Transferidos não submetidos ao Vestibular Unificado da AESA
Íealizaáo sua inscrição de 02J0112023 a 2510112023, por meio do endereço eletrônico
httos iiwww.aesaoíicial.com, onde preencherão o formulário eletrônico com as informaçoes necessárias,

3.1.3 ApÓs o preenchimento do formulário eletrônico, será gerado um boleto para pagamento de taxa de
inscrição no valor de R$ 40,00, que deve ser pago imprelerivelmente até o dia 26/01/2023 e que

não será devolvido em hipótese alguma.

3.1.4 0 candidato deverá apresentar na secrelana da ESSA, até o dia 2610112023, os seguintes
documentos originais:

Carteira de identidade

necessária a dos documentos ori nats.

3.1.5 A Declaraçao de vínculo para alunos Transferidos não ê obrigatória desde que o Histórico Acadêmico

informe o vinculo do aluno com a IES de origem en 2022.2.

3.í.6 O histórico acadêmico, para alunos transêridos, deve informar a situação do aluno com relaçâo ao

ENADE.

3.1.7 O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 31rc1n023.

3.2 DA MATR|CULA:

3.2.1 0 candidato à Transferência ou lngresso como Portador de Diplomas realizará sua matricula de

fonna Presencial, de0110212023 a0610212023, no horário das 16h às 21h, no predio da Autarquia de

Ensino Superior de Arcoverde - AESA, situado à Rua Gumercindo Cavalcanti, n' 420, São Cristóvão,

Arcoverde-PE.

3.2.2 Aplicam-se os itens 2.2, 2.3,2.4,2.5, e 2.6 deste edital.

1. DOS II{GRESSAI{TES POR PROCESSO SELEÍIVO ENEM

4.1 0 candidato aprovado no Processo Seletivo 2023.1 ENEM obedece ao critério de vagas remanescentes

em cada curso e tumo, se houver.

4.2 0 ingressante por Processo Seletivo 2023.1 ENEM realizará sua matrícula de forma Presencial, nos dias

0110212023 a 0610212023, no horário das í6h às 2íh, no predio da Autarquia de Ensino Superior de

Arcoverde - AESA, situado à Rua Gumercindo Cavalcanti, n' 420, São Cristóvã0, Arcoverde-PE.

Gr.d[!çio om Eúrc.Éo Fisicr (Lic.ncilturâ o Blchrrolodo); B.chrrêhdo .m EnroÍmrgem, Blchrr0l.do em F.Ímácir, Brôh.rohdo em FiiirtêÍ.ph e

Brcharêlado.m Psicologia.
Ru. Güm.rcindo C!v.h.nti, n" 420, Sâo Cristóvão, AÍco\ÍsrdêPE, CEP:565't2-ãr0-
T.l.Íone: 87-3E21-3247 (Direçto Podagogic, da ÊSSA) / Sitô: yftwí..â.roítci.l.com
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TRANSFERÊNCIA PORTADOR DE DIPLOMA
Carteira de identidade

CPF CPF
Declaração de vínculo com a instituiçác de origem 0Di loma de Gradu
Histórico Acadêmico do 3o grau Histórico Acadêmico do 3o grau

Programas das disciplinas cuEadas Programas das disciplinas cursadas
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4.3 Aplicam-se os itens 2,2, 2.3,2.4,2.5,e 2.6 deste edital.

5. Dos rlrGREssAl{TEs poR pRocEsso sErEilvo elsno uÉolo
5.1 O candidato aprovado no Processo Seletivo 2023.1 Ensino Médio obedece ao critério de vagas

remanescentes em cada curso e tumo, se houver,

5.2 0 ingressante por Processo Seletivo 2023.í Ensino Médio realizará sua matrícula de forma Presencial,

nos dias 16/0?2023 a 1710212023, no horário das 16h às 21h, no prédio da Autarquia de Ensino Superior

de Arcoverde - AESA, situado à Rua Gumercindo Cavalcanti, n' 420, São Cristóvão, Arcoverde-PE,

5.3 Aplicam-se os itens 2.2, 2,3,2.4,2.5, e 2.6 deste edital.

6. DO§ALUI{OSVETERANOS

6.í O aluno veterano realizará sua matrícula por meio da Área do Aluno, no endereço elekônico
httos://www. aesaof icial, com , Íessaltamos que o processo de matrícula será dividido em duas fasesl

1" Fase no periodo de 3010112023 a 0610212023: PAGAMENTO DA TAXA DE MATR tcut-A.
2" Fase: Finaliza ão da mahicula com a ESCOLHA DAS DISCIPLINAS até o dia 0810212023.

6.2 A renovação da matricula dos alunos veteranos somente será efetuada após o pagamento da matrícula,

em tempo hábil e a escolha das disciplinas pretendidas após a deÍnição dos horàrios de aulas pelos

coordenadores de cursos, respeitand+se os criténos estabelecidos para cada matriz cunicular e
regimento interno da ESSA.

6.3 A renovação da matrícula dos alunos veteranos enconlÍa-se condicionada à regularização de pendências

Ínanceiras com a Tesouraria da AESA e documentais com a Secretana da ESSA.

6.4 Em excepcional, o aluno que não consegui realizar sua matricula de forma on-line deve procurar a

Secretaria da ESSA, nas datas já mencionadas, no horário das 1ôh às 21h.

6.5 Os alunos veteranos que Íarão matrícula no perÍodo de retardatários não poderão usufruir do
desconto de pontualidade.

6.6 0s alunos veteranos que se encontram em situação de matrícula trancada, que se encontrarem aptos
à reabeÍtura da matrÍcula no Eemestre letivo 2023.1, somente poderão realizar sua matricula de forma

presencial, nas datas já mencionadas, no horário das 16h às 21h.

6.7 O reingresso dos alunos veteranos que não se encontrarem aptos à reabertura da matícula no

semestre letivo 2023.1, estará condicionado à pévia aprovação em novo processo seletivo, podendo

requerer aproveitamento de estudos,

7. DTSPOSTçÔES FTNA|S

7.1 A matrícula para alunos que tiverem débitos Íinanceiros com a IES está condicionada ao pagamento ou negociação

do débito.

7.2 0 boleto de matrícula (1 parcela) será integral para todos os cursos. 0s boletos das mensalidades (5 parcelas)

serão proporcionalmente calculados considerando a quantidade e os valores dos créditos dos componentes

curiculares de cada periodo e curso no qual o discente se matriculou.

7.3 Os boletos das mensalidades referentes à semestralidade devem ser impressos via portal do aluno no

site htlps:.r,r/vww aesaof lcial com,

7.4 E terminantemente proibido, ao discente, frequentar as atividades acadêmicas sem que tenha realizado a

renovação da matrícula,

Gr.du!çio em Educ!Éo Fisic. (Licênciltur! ê Brch.rêl.do); Brchrrel.do êm EnÍsímagom, Btchrrêlrdo .m FâÍmáci!, B.ch.rêlado.m Fhh&Í.pi. o
Bâcharelado.m Pricologi{.

Ru. Gumercindo Câ\nhrnti, n'420, São Cristóvôo, AÍcowrdê'PE, CEP:56512-iO0.

Tsldon!: 87-3821-3247 (Dirêçio Pêd.gogica d. ESSA) / Site: r$cw.râ5âotici.l.com
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7.5 O pagamento de boleto da matricula não conesponde à efetivação da mesma, devendo o aluno concluir

as demais etapas prevístas neste edital.

7.6 Serão passíveis de anulação da matrícula aqueles esludantes que derxarem de cumprir quaisquer

normas constantes no presente edital ou apresentar documentaÇão fraudulenta.

7.7 A AESA restringe a aberturâ de turma de ingressantes a uma quantidade minima de 500/o das vagas (25

alunos), levando em conta o número lotal de vagas oferecidas em cada curso, podendo os matriculados

serem remanejados para outro curso da lES, desde que obedecendo ao cronograma de matrículas do

semestre.

7.8 O estudante perderá o vínculo com a lnstituiçâo se não participar da matrícula no período de cada

semeslre letivo. Ao perder o vinculo, o aluno só retoma a IES atravês de requerimento de Reintegraçã0,

desde que ainda haja tempo hábil para integralização do curso.

Arcoverde, 16 de novembro de 2022

Luciene Mari ra do Nascimento
Diretora edagógica Da ESSA

'' Ç "'r2 'i7,135"t''21 '

iretora I ESSA
el,

D

Poíêrra N'?8!i2021

GÍ.durçâoem Educaçeo Fisicr (Liconciatur. s Bach.rolrdo); Ba.h!ísl.do em EílêÍmag6m, Bacharêl.do 6m F.Ímáci., B.ch.rêlrdo ôm Fisiotorcpi! ê
Bâchârolrdo sm Psicolo{ir.

Rur GumoÍcindo Câvált nü, n'420, Sio Criltovio, AÍco'êÍdêPE, CEP:56512'ã)0.
TeleÍono: 87-382'1-3247 (Dir6çáo P.drgogicr d. ESSA) / Site: wrsw...§8ofici.l,com
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DATAS

05101 a 1110112023
(Exceto s6bádo ê domingo)

Das 8h às 13h

19101 e2010112023
Das th às 13h

02101 a2510112023
(0nline)

01102 a 0610212023
(Excêto sabádo e domingo)

Dâs 16h às 21h

01t02 a0610212023
(Exceto sabado e dom ngo)

Dâs r6h às 21h

16102 a 17102
Da3 16h às 21h

30101 a0610212023
1" Fase

(Psgamsnio do boleb
refgrenls a matrícula)

Até o dia 08/02/2023
2" Fase

(Escolhs das disciplinas)

01t02 a 06102t2023
(Excelo sabádo e domingo)

Das 16h às 21h

06t02t2023

01102 a 13t02t2023
(Excoto sôádo e domingo)

Das 16h às 21h

01102 a 1310212023
iExcêto sabádo e domingo)

D8s 16h às 2'l h

01102 a 1310212023
(Excelo ssbádo e domingo)

08s 16h às 21h

07102 a 1310212023
Da! 16h à§ 21h

01102 a 1710212023
(Excêto sâbado e domingo)

oas 16h às 21h

01102 a 0610212023
(Excelo sabádo e dominqo)

Das l6h às 21h

ANEXO I

CALENDÁRIO DE I'IATR|CUI.AS DO ESSA - 2023.1

DESCRTçÃO

Aprovados no Vestibular Unificado 2023.1 da AESA
(PRESENCTAL)

Remanejamento dos aprovados no vestibular
(PRESENCTAL)

hscrição dos Portadores de Diploma e Transferidos de outras

tÉs.
(oNLlNE)

Matrícula dos Portadores de Diploma e Transferidos de 0utras

IES,

(PRESENCIAL)

Matrícula dos aprovados no Processo Seletivo ENEM

(PRESENCIAL)

Matrícula dos aprovados no Processo Seletivo ENSINO [/EDIO
(PRESENCIAL)

Matrícula dos alunos com lvlatricula Trancada, Complementaçáo
de Carga Horária e Adaptação ,

(PRESENCIAL)

lnício do semestre letivo 2023.1 para os alunos ingressantes e
para os alunos veteranos.

Transferência lnterna de CuEo
(Que porventura tenha vaga disponível)

(PRESENCIAL)

MudanÇa de curso dentro da IES

(Que porventura tenha vaga disponivel)
(PRESENCIAL)

Solicitação de Dispensa de Disciplinas
(PRESENCTAL)

Mâtricula dos alunos retardatários da IES

(Sem o desconto de pontualidadê)

(PRESENCIAL)

Desistência de Disciplina SEM ônus nas mensalidades
(PRESENCIAL)

Cancelamento de curso SEil Ônus de pagamento de

mensalidade.
(PRESENCTAL)

slTuAçÂo Do
ALUNO

Vestibulandos AESA

2023j,

Remanejados do
Vestibular AESA 2023. 1 ;

Portadores de Diploma e
TransÍeridos de outras

IES;

Alunos lngressantes;

Alunos lngressantes;

Alunos veteranos;

Alunos veteranos;

Alunos ingressantes e
vetêranos;

Alunos veteranos;

Alunos ingressantes;

Alunos ingressantes ou

veteranos,

Alunos veteranos,

Alunos veteranos;

Alunos ingressantes e
veteranos.

GÍldu!çio em Educ!çâo Fisica (Licêncirtur. . B.6,irrrêl.do); B.ch.í.Ld!o.mt eflllt, B*tt",a"ao ", 
f.rmách, Btch.rshdo 0m Fisiotorlpill

Rüa Gunrercindo C.mlcanti, n'420, São Cristôvão, Àrcovrrdê'PE, CEP: 565í2-200. . n,
TêlêÍon6: 87-3821-3247 (DiÍoçio P.dloogic! ds ESSA) I Sita: www-aetaoÍicial.com 
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Matrícula dos veteranos para todos os cursos,
(oNLlNE)
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ANEXO II

DocUMENTAÇÃo ExtctDA PARA a ultnicuu - lNcREssANÍES

OOCUMENTO SITUAçÂO DOALUNO

Certidão de Nascimento ou Casamento Todos os ingressantes

Cédula de ldentidade Todos os ingressantes
.É necessáio documento de identídade que contenha data de expedíção.

CPF Todos os ingressantes

Título Eleitoral Todos os ingressantes

Comprovante de votação da última eleição

'Pode ser substituído pot uma ceftidão de quitâf;fu eteitorat, Todos os ingressantes

dísponível no línk lils i/'tww tse i'ts bíeletat /ceiidaes/ceiidao'
de-qLttacaa e|?llal1l

Carteira Reservista ou Certificado de Alistamento Militar

Comprovante de Residência atualizado

- - ta*t
Foto 3x4 atual

DOCUIIENTO

CPF

RG

Comprovante de Residência

C"tdã.d.,'t.*'*r@
RG e CPF do cÔnjug€ - (se otuaortur tegalmenb caeado)

Todos os ingressantes do sexo masculino

Todos os ingressantes

Todos os ingressantes

Todos os ingressantes

sITUAçÃO

Todos os alunos ingressantes

Todos os alunos ingressantes

Todos os alunos ingressantes

Todos os alunos ingressantes

Todos os alunos ingressantes

Extrato de Notas do ENEM Apenas para ingressantes com nota do

ENEIV

Histórjco do 3" Grau lngressantes por transferência e portador de

diploma

DeclaraÇão de VÍnculo lngressantes por transferência

Diploma Ingressantes como portador de diploma

Programas de disciplanas lngressantes por transferência e portador de

diPloma

DOCUMENTAçÂO REFERENTE AO FIADOR

OBSERVACÂO: No ato da matrícula , o aluno apresentará todos os documentos ORIGINAIS do ingressante e

do fiador, solicitados neste edital

cÍrdu!çâo êm Edüc.ção Fisba (Licsncirtur. e B.ch.rol.do); B.char.l.do em Enlormrgom, B.ch..êl.do ôm F.rmácia, Brch.rshdo em Fisk loÍrPir e
Bâchôrolâdo em Psicologir.

Rur Gumorcindo Crvtlc.nti, n" 420, sãocriGtóvâo, ArcowrdêPE, CEP:56512-:tr0.
Telofono: 87-3821-3247 (Dk6çâo Pôdlgoglc! dâ ESSA) , Sh'e: tÍí!,v..o§roíiciál.com
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ANEXO III

MoDELo DE pRocuRAÇÃo plnn mlrnicuLA - EssA

Pelo presente instrumento particular de procuraÇão, eu (nome do candidato/aluno)

CPF no

portador da

, residente eCédula de identidade no

domiciliado à nomero e

constituo meu procurador/a

civil

no

_, estado

, portador da Cédula de ldentidade no _, CPF

residente e domiciliado à a

quem confiro amplos poderes para efetuar minha matricula na Escola Superior de Saúde de Arcoverde -

ESSA, paru o _ semestre lelivo de 20- no curso de graduação em

podendo para esle fim assinar documentos e apresentá-

los ao registro acadêmico, pagar, enflm, praticar todos os atos necessános à matrícula

(Local e data)

(Assinatura do candidato/aluno)

(Assinatura do procurador)

ATENçÃO:

1 DEVEMACOMPANHARAPROCURAÇÃO:

1.1 Documento de ldentrdade e CPF do interessado;

'1.2 Documento de ldentidade e CPF do procurador;

1.3 É NECESSÁR|o O RECoNHECER FIRMA (ASSINATURA) do discênte em caÉório

crrdu!çlg sm Educ.ção Fbic! (Liconchtur. . B.charel.do); BlchlrehdorempEnlcÍmlgêm, Blch.rehdo em FaÍmácig, BlràaÍohdo om Filiotorlpir 6 ,:

Ru. GümoÍcindo cârr.lc.nü, n" 420, são cri.tóvâo, ÃrcohrdspE, cEP:56512-m0. afitT.l.fon.: 87-3821-3247 (Dir.ção P.d.góglc! d. ESSA) , Sit : $.ww..o8.oliêirl.com 
T
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