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EDITAL NO, A5i2A21
MAT.RíCULAS - 1'SEMEST-BE llE 2ü22
A Direção Pedagogica do Centro de Ensino Superior de Arcoverde - CESA, no uso de suas atribuiçÕes
legais, toma público aos acadêmicos, ingressantes e veteranos e demais interessados, o processo dê
matrículas 2022.1 e estabelece que:

í. D*mfALEAçÂODAilATRÍ;UIÁ:

..".",..1 .'i. ,' '

:

O Cronograma de Matrículas será de acordo com o quadro disponível no Anexo l.

: '

FORIIESIHfi-AR

a

"

ry's,ftüGRESSAI{TES
2.í O candidato aprovado e classificado nas vagas no Vestibular Unificado da AESA realizará sua matrícula
de forma Presencial, de fi10112022 aM1Ail2022, no horário das 08h às í3h, no predio da Autarquia de
Ensino Superior de Arcoverde - AESA, situado à Rua Gumercindo Cavalcanti, n' 420, São Cristovão,
Arcoverde-PE.

2.2

A matrícula do aluno menor de idade somente será realizada pelos pais ou responsável legal, com a
apresentação de documento comprobatorio,

2.3 O contrato financeiro de prestação de serviços educacionais poderá ser disponibilizado pelo e-mail
fomecido na inscrição do vestibular, onde o aluno ou responsável legal fará o download do contrato, que
apos a leitura, deverá ser assinado pelo estudante ou responsável legal e também pelo fiador q sêu
cônjuge (t'lo caso de o fiador ser cffiado é necesslio a assináun do oônjuge no contrato de preíação de servigosl
onde todos se comprometem com a vermidade das inÍorm4Ões fornecidas à lES.

2.4 No ato da makícula, o aluno entregaÉ o contato devidamente preenchido juntamente com as
cópias dos documentos solicÍtados neste edital de acordo com relação apresentada no ANEX0 ll,
bem como, apresentará todos os originais para conferência e autenücidade das cópias ou fará a

já

devidamente autenticados em cartório dispensando assim a
apresentação dos documentos originais.
2.5 0 aluno ou responsável legal prencheÉ os formulários fornecidos pela Secretaria do CESA,

entrega dos documentos

comprometendo-se com a veracidade de todas as inbrmações fomecidas.
2.6 O Fiador será conesponsável pelas obrigações financeiras assurnidas, figurando como devedor solidário
em caso de inadimplência do aluno contratante ou responsável legal, o qual assinará o contrato Íinanceiro

de prestação de serviços educacionais com a AESA e apresentará as copias dos seguintes documentos:
RG, CPF, Certidâo de nascimento ou casamento e comprovante de residêncía atualizado (l,lo caso de o
Fiador ser casado ê necessâio à assinatura do côniuge no contrato de prestaçâo de serviços e a aprcsentaçâo das
copias do RG e CPF conforme o ANEX0 ll).

2.7 A matrícula também poderá ser realizada por procurador, mediante apresentação de instrumento de
procuração pública ou particular, com firma reconhecida em cartório, confonne modelo no ANEXO lll.
2.8 O nâo pagamento do boleto de matrícula e o não comparecímênto na Secretaria do CESA no prazo
estipulado por este edital implicam em renúncia tácita à vaga obtida mediante vestibular. O candidato que
deixar de pagar a matrícula no prazo e não comparecer à Secretaria abre mão da sua vaga, salvo quando

possível atestar motivos médicos a sêrem analisados pela Direção Pedagogica e Secretaria do CESA,

Grrdueçôe: Badrereledo em

BireibeEngenn"n"?;||,Hgügtáffif**a,
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H{píÉl

ffÇ§s*
pois a efetivaçfu da matrícula somente oconerá apos a confirmação da taxa de pagamento na Tesouraria
da AESA e a entrega de todos os documentos solicitados na Secretaria do CESA.

19 Na hipotme do não preenchimento do número total de vagas, proceder-se-á ao

remanejamento

obedecendo à ordem classifi catoria,

3,

DCS INGRE§SANTES CGMO

3.í

DA |NSCRÇÃO:

3.í.1

TR^Â

O processo seletivo terá caráter classificatorio e eliminatorio, considerando-se a maior média geral do
historico acadêmico entre os candidatos às vagas remanescentes do cumo/tumo.

3.1.2 0s

de

e

Transferidos não submetidos ao Vestibular Unificado da AESA
realizarão sua inscrição de 0310112022 a 20$1fi022, por meio do endereço eletrônico www.aêsa-

3.í.3

Portadores

Diplomas

cesa.br onde preencherão o formulário eletrônico com as infomaçÕes necessárias,
Apos 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 impreterivelmente até o dia 2110112022e que não
será devolvido em hipotese alguma.

3.1.4

O candidato deverá entregar na secretaria do CESA, até o dia 2110112022, cópias dos seguintes
documentos:

TRAN§FERENCÍA

PORTÂDCIR DE DIPLOTfrA

Carteira de identidade

'v

CPF

CPF

J.

.\J'

L/

J

v'

v{ v

.'J

L-4 J

!

üeclaraÇão rje víncuio com a instituiÇão de ongern
Historico Acadêmico do 3o grau
Programas das disciplinas cursadas

GbservaÇão: E necessária a apresentação d0s documentos or"iginais,

3.í.5

A Declaraça de vínculo para alunm Tnansfenlfu nfo e obrigatoria dsde que o Historico Acadêmíco
inbrme o vínculo do aluno com a IES de ongern sn2f,21.2.

3.í.6

O historico acadêmico, para alunos transferidm, derre inbrmar a situação do aluno com relaçâo ao
ENADE.

3.1.7 0

rcsultado da análise do historico

e dos programas de disciplinas (ementas) será divulgado no dia

31Mnon.
3.2 DA MATRÍCULA:

3.2.1

O candidato à Transferência ou lngresso como Portador de Diplomas realizará sua matrícula de
forma Presencial, de OilAAâOzz a07t02l20?2, no horário das OBh às 13h, no prédio da Autarquia de
Ensino Superior de Arcoverde

-

AESA, situado à Rua Gumercindo Cavalcanti, no 420, São Cristovâ0,

Arcoverde-PE.

3,2.2

Aplicam-se os itens 2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7 e 2.8 deste edital.
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DOS:IHG,RE§$.AilTE§ COH T{CITA DO

4.í A

EI{EI'

matrícula de ingressantes com nota

[1:,,,i

i,/ii ]r []i:ir,L;i:;i

:

do ENEM não submetidos ao Vestibular Unificado da

AESA

obedece ao critério de vagas remanescentes em cada cutso e tumo, se houver.

4.2 O ingressante com nota do Enem não submetido ao Vestibular Unificado da AESA realizará sua matrícula
de forma Presencial, nos dias AA0AZAâ? a fi$212022, no horário das OBh às 13h, no prêdio da
Autarquia de Ensíno §uperior de Arcoverde - AESA, situado à Rua Gumercindo Cavalcanti, n' 420, São
Cristovã0, Arcoverde-PE.

4.3 0 preenchimento das vagas ocorerá de acordo com a ordem de efetuação de matrícula.
4.4 E considerado apto à matrícula com a Nota do ENEM, o estudante que tenha concluído o Ensino Mêdio ou
equivalente e que tenha realizado uma das cinco últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM
t2017,2018,2019,2020 ou 2021) e que não tenham nota 0 (zero) em nenhuma das áreas de conhecimento da
prova e redaçã0,

4.5 Aplicam-se os itens 2.2, 2.3,2.4,2.5,2.6,2.7 e2.8 deste edital.

5.

VEçERANOS i r,.:...r,i'li;ii:i:r,,i:r:.:i

',,.. ;i1..i!;,.lfi;.r::
5.í O aluno veterano que esteve regularmente matriculado no semeslre202l.2realizará sua matrícula por
meio da Area do Aluno, no endereço eletronico www.aesa-cesa.br, nos dias 3110112022a07fiil2}22.
5.2 A renovação da matrícula dos alunos veteranos somente será efetuada apos o pagamento da matrícula,
em tempo hábil e a escolha das disciplinas pretendidas arcs a definição dos horários de aulas"pelos
coordenadores de cursos, respeitand+se os critérios estabelmidos para cada matriz cunicular e
DOS ÀLUHOS

regimento intemo do CESA.

5.3 A renovação da matricula dos alunos veleranos encontra-se condicionada à regularização de pendências
financeiras com a Tesouraria da AESA e documentais com a Secretaria do CESA.

5.4 Em excepional, o aluno que não conseguir realizar sua matrícula de forma on-line deve procurar a
Secretaria do CESA, nas datas já mencionadas, no horário das Bh às 13h.
5.5 Os alunos veteranos que se encontram em situação de matrícula Eancada, que se encontrarem aptos
à reabertura da matrícula no semesüe ldivo ?íi,An.1, somente @erão realizar sua matricula de forma
Presencial, nas datas já mencíonadas, no horário das th às 13h.

5.6 0s alunos vderanos que farão matrícula no período de rdardatários não poderão usufruir do
desconto de pontualidade.

fi. #tsPüstÇÜEs
6.í

FxruAãs

Os boletos das mensalidades referentes à semestralidade devem ser impressos via portal do aluno no
site www.aesa-cesa, br.

6.2 E terminantemente proibido, ao discente, frequentar as atividades acadêmicas sem que tenha realizado a
renovação da matrícula.

6.3 O CESA restringe a abertura de turma de ingressantes a uma quantidade mínima de 50% das vagas (25
alunos), levando em conta o número total de vagas oferecidas em cada curso, podendo os matriculados

Graduaçôes: Bacharelado em Direito e Engenharia Civil I Liceneiatura em Biologia, Geografia, História, Lebar, [húemática e
Tecnólogo em
Çomercial.
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tÂLEltDARno DE *tATRicuLAs D0 cE§Â

- 2s22.1

üE§CruçnO
1ülü1 a 1410112022
1Slü1 a21101 Í2ü22
*31ü1 a 2ü101Í2A22
ü11ü2 a ü7102Í2422

&LUffi*

Apr*vad** m* Vest§hulmr L,$nifiead* ãÜ3t,1

AilSÂ

#m

Remmn*i*x*nffi Xtrffi§ffis n* w**ti
pRHSErut[AL]

bu

Vestibuland*s ?*?ã,I

Imn

Ê
E
lnscriçâ* d*s F*rtmdür*s de ürpl*rna e Trmnsf*rid*s #e mutrms l§S.
$dsrrí*ura d*ç

e***ffixx ili--ffiY#§*H,'o*ç

d* *urrms rH§

311ü1 a ü7/0212ü22

,

F*rtad*r*s de üip!*m* *
Transf*rid*s d* *utrãs

Alun*s vet*rafi*§;
Mãiríóüia os* aiünos

31101 a 071ü212ü22

cô. ffi§folffift

-

nãaúã, üompiemeát*çáo

de Carga Horária e Adaptação

{Exceto mbádo e dcmingoi

a 111ü212ü22

R*rnarr*j*fi*s 2#â?. t ;

t[s;

iExceto sabado e domingo)

08102

;

Àrúnos ràtardátárioá oá

rÉ§Ê:frÍH-t,

Alunos veteran*§;

,

oà pontuaridáde)

Alunüs veteranos;

-liXh'I;],

08102 a 11 lü212A22

a7

rczí2a22

18/ü2/2ü22
18tf'at2f,22

cinco úttimas ediçoes do
Matrícuta dos apr'vados
ENEM. (Para 0s cursos com vagas disponíveis)

os alunos veteranos.

lngressantes e
veteraílcs;

Transferência lntema de Curso
{Que porventura tenha vaga disponível)

AIunos veterailüs;

tnício do semestre tetivo

Desis ;ic Àc à o e o iscl;'f:tJ-q
i

M

1Btü2i2ü22

1B b*27íJ',72

18102/2ü27.

rffi:H:'l?

lngressantes;

un's insressantes e para

ffil

n

ffi

me nsar ídad

es

Alunas veterafi*s

udança,Jlffi=J::,',â?,,

=,
(Que porventura tenha yaga disponível)
nóiii{enciá oâ

iurso':ffiXX:Hrsamento

Alunos ingressant*s;

de

mens*dde

Alunos lngressantes

*

Veteraftüs;

;;;'- i,nr,

:T:J:::
{PRE§ENCTAL}

o,*

o;

;;;

Alunos irrçr**s**t*s *u

veteran*s c*rn ingress*
p*r V*stibul*r;
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II

D0CUMENTAçÃO EXIGIDA PARA A MATRICULA- INGRESSANTES
QUAHNDADE

S*TUffiET,ITü

§rruÂÇAo D0 ÁLUffiü

DE COPIAS

*2

üertiriã* d* Nas*irnentr cu tasannento
ü*dula de identidad*

.§ necessán'o documenfo de identidade que confenh a
exp**çá0.

data

de Í

i
Eleitoral
üomprovante de votação da última eleiçâo
*Pçde
cerfidâo de quífaçao efeiforal
ser sufisfiÍurdo Bor
drsp*nível na link
- i
M
§
rl
Título

.i

Todos os ingressantes

02

02

CPT

Todos os ingressentes

i

fodos os ingressantes
Ta_{os os ingressantes

Ü2

!

{.Jí}?â

Todos as ingrÊssantes

i

hftps;ll{yltdtw, ts e, i u s . b çí e fta tlce &l-o e
eteitarql

ç

q
Q!Íi d ao - d e - u

ç aa

02

;

Carteira Reservista ou Certificado de Alistamento Militar

a2

Todos os ingressantes do sexo
masculino

Comprovante de Residência atualizado

a2

Todos os ingressantes

Ficha 19

ü2

Todos os ingressantes

01
n{

Foto 3x4 atual
Extrato de Notas do ENEM

Todos os ingressantes
Apenas para ingressantes com
nota do ENEM
tngressantes por trànsfeiênCla ã

UI

Historico do 3o Grau
Declaração de Vínculo
I--

Diploma
Prograrnas de disciplinas

01
01
01

.

',-

Ingressantes por transferência

, lngressantes como portador de

diPloma
i
por transferência e
lngressantes
'
; portador de diploma

ffiüf,utu§§NTAÇAS REFERENTE A0 FiAD*R
QUAN?EilAüE

ffi#*UffiHffiTffi

CPF

*t

T*d*s ** alilfi#s imgr*xsmnt*s

RG

$1

T*d** *s

tomprovante de Residência

ü'!

Todos ss alunos ingr*ssantes

i

fi1

T*dcs *s alunüs ingr*ssantes

'

01

T*d** *s alunüs irrg:"**santes

tertidâo de nascirnentn 0u CIasamenta - is*oriadorrar*a*ad*)

ft*

$§uÂÇÃ*

$E C*P[A§

e ÜPF

dCI

Cünjuge

-

{suoÍiadorfortegatmentecasadc}

miunüs inçn**santmx

ãos documenioslolióiiádôa neste edital e
para
conferência e autenticidade das cópias ou fará a entrega dos documentos
apresentará todos os originais
já devidamente autenticados em cartorio dispensando assim a apresentação dos documentos originais.
Graduaçôee: Bacharulado em Direib e Engenharie Ciúl I Licenciature em Biobgia, Geognfia, Hbbria, Lêbes,
TcaÉlogo em &lútu Comercid.
Rua Qrnrrcindo Cavdcanti, no 420, São Qlrtóvão, Arcoverd+PE, CEP:56512-ãll}.
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tatêrÉüca e Pedagogie I

ffCTHA
AI-IEXO lll
ffiüüELO DE PROCURÂÇÃü PARA IHATÊICULA

Pelo presente instrumento particular

de

procuraçã0,

eu

- C=§A

(nome

do

candidato/aluno)

, portador da
füf
,UIIII

t*#uãm dm i**ntidade íl*

**mÊcilimd*

**n*titu*

r-r$

, residefite e
, nomeia Ê

m

rT!#LJ

, estado

prffiur***#*

, portador da Cedula d* Id*ntidsd* il*

*!vii

,

nü

residentÊ

s

,

CPF

domiciliada à

I#

quem confiro amplos poderes para efetuar minha matrícula no Centro de Ensino Superior de Arcoverde -

CESA,

§*rft*§tr* tr*tiv*

parâ

d* 2*

no curso de

graduâÇãü

#r'fi

, podendo para este fim assinar documentos e âprssent*los ao registro acadêmico, pagar, enfim, praticar todos os atos necessários à matrícula.

/-

.'\

de

!Ç

f'

L'-

(Lccal e datai

iAssinatura do prücuradari

ATENÇÃO:

1,

DEVEM ACCIMPANHAR A PROCIJRAÇÃO:

1.1 Documento de ldentidads e CPF do interessâd*;
1,2 Documento de ldentidade

e CPF do procilrâdcr

(ariginais Ê

rüpias a serem autenticados

momento da solicitaçâo, por funcionario do Ct§A).

t.a

É

necrssÁnlo o REcoNHEcER

FTRMA (AS§|NATURA) do

discente em cartório.

@adurçôer: Bacharolado em Dinib e Engonhade Ctvil í Lhsnciúm em Biologir, Geogrefia, Hb6Ía, L&:ü, Iúatarútica e Pedagoglr I
Teorüogo em Gectlo Com.Ícid.
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