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EDITAL N'" 03i2021
UATRíCULA§ - 1'§EUIESTBE DE 2022
A Direção Pedagogica <Ja Escola Superior de Saúde de Arcoverde - ESSA, no uso de suas atribuiçÕes
iegais, lorna publicc aos acadêmicos, ingressantes e veteranos 0 demais interessados, o processo de
rnatriculas 2022.1 e estabelece que:

1.

DA REALIZAÇÃo DA MATRíCULA:

0

Cronograma de Matrículas será de acoi-do com 0 quadro disponivei no Anexo l.

7,. Dü§

INGRE§SANTE§ PORVESTIBULAR
2.1 C candidato aprovado e classificado nas vâgas no Vestibular Unificado da AE§A realizará sua matricuia
de forma Presencial, de 10/01/2022 a141ffifi422, no horário de 08h às 13h, no prádio da Autarquia de
[nsino Supericr de Arcoverde - AESA, situado à Rua Gumercindo Cavalcanti, n' 420, São Üristovâo,
Ar*overde-PE,

ã"ã A matricula do aluno menor de idade somente será realizada pelos pais ou responsável legal, con: a
apresentação de documento compr"obatorio,

2.3 O contrato financeiro de prestação de seruiçcs educacionais poderá ser disponibilizado pelo e-n:ail
fornecido na inscrição do vesiibular, onde o aluno ou responsável iegal fará o download do contrato, que
apgs a leitura, deverá ser assinado pelo esludante ou responsável iegal e tambem peir: fiador e seu
Cônjuge (No caso de o fiador ser casado é neeessário a assinatura do cônjuge no contrato de prestação de serviço*)

onde todos se comprometem com a veracidade cias informaçÕes fornecidas a lES,

2.4 No ato da rnatrícula, o aluno entregará o contrato devidamente preenchido juntamente ccm as
cópias dos documentos solicitados neste edital de acordo com relação apresentada no ANÉXCI ll,
bem como, apresentará todos os originals para conferência e autenticídade das cÓpias ou far'á a
entrega dos documentos já devidamente autenticados em cartório, dispensando assitt a
aprasentação dos documentos originais.

2.5

ü

aluno ou responsávei legal preencherá os formulários fornecidos peia Secretaria da ES§4,

comproinetendo-se ü0m a veracidacie cje todas as informaçÕes fornecidas.
2.6 O Fiador será corresponsável pelas obrigaçôes financeiras assumidas, Íigurando como devedor soiidário
em caso de inadimplência do aluno coniraiante ou responsável iegal, o qual assinará o contrato financeira

de prestação de serviços educacionais com a AESA e apresentará as copias dos seguintes documentos;
RG, CPF, Certidãc de nascimentc ou casamento e comprovante de residência atualizado (Nc eas* do
Fiador ser easado é necessário à assinatura do cônjuge no eontrato de prestação de serviços e a apresentação das
cópias do RG e CPF eonforme o ANEX0 ll).

2.7 A matric,;ia tarnbém poderá ser rea!izada por procurador, mediante apresentação de instrumento de
procuraçâo pública ou particular, com firma reconhecieia em cartorio, conforme mocjelo no ANEXü lll.
2.S O não pagamento do boleto de mati'ícula e o não compareermento na Secretaria da ESSA. nü prazü
estipLrlado por este edital implicaffi cm renúncia tácita a vaga cbtida mediante vestibular. C candidato que
deixar de pagar a matrícula n0 prazo e não comparecer à Secretaria abre mão da sua vaga, salvo quanda
possível atestar motivos médicos a serem analisadcs pela Direção Fedagogica e Secretaria da E§SA.,
pois a efetivação da matricula somente ocorrerá apos a confirmaçãc da iaxa cie pagamento na Tesouraria
da ÂESA e a enrrega de todos os documentos soliciiados na Se*reiaria da ESSA.
Graduações:

e Psicorosia

"*'*'ãÍ:'h';il:§ltr;1:[::1n:"H:Ê*tx:ülãt ffi*§JliÊlkli'il?liarisioterapia
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2.9 Na hipotese do não preenchimento do numero totai de vagas, proceder-se-á ao remaneiamento
abedecendo à ordem classificatoria.

3,

DOS INGRESSANTES COMO TRAN§FERÊHCN E PORTADOR DE DIPLOMA

3.1 nA |N§CRÇÀO:

3"1"'l 0 processo seletivo terá caráter classificatorio

e eliminatorio, considerando-se a maior média Eeral do
historico acadêmico entre os candidatos às vagas remânescentes do cursolturno.
Os Portadores de Diplornas e Transíeridos não subri'letidos ao Vestibular Uniíicado da AESA

3.1.2

realizarão sua inscrição de 0310112A22

a

2üí0117022, por meio do endereço eletrÔnico si,1i.#.ê.f,-9§:.

t-tÊ,*,,j;-!:onde preencherâo o formulário eletrÔnico ccm a§ iníormaçoes necessárias'

3.1.3

Apos o preenchimento do formulário eletrônica, será gerado um boleio para pagamento de taxa de
inscrição no valor de R$ 40,00, que deve ser pago impreteriveimente atá o dia 2110112022 e que não
será devolvido em hipotese alguma.

3.1.4 0 candidato deverá entregar

na secretaria da ESSA, atá

o dra 21t0112022, copias dcs seguinles

documentos:
PORTADOR DE DIPLOMA

TRANSFERÊNCN
üalteira de identidade

Carteira de identidade
tpF

üeçlaraÇão de vínculo com a instituição de origem
Histsrico Acadêmico do 3o grau

Diploma de GraduaÇão

Pi'ooiamas das disciplinas cui"sadas

Prooramas das disciplinas cui'sadas

Historico Acadêmico do 3o

ObservaÇão: É necessária a apresentação dos documentos originais.

A Declaração de vínculo para aluncs Transferidos não e obrigatoria desde que o Historico Acadêmico

3.1.5

infonrie o vÍncuio do aiuno com a IES de origen': en2021,2.

3.1.6 ü

histonco acadêmico, para aiunos transferidos, deve informar

a situação do aluno com relaçãc ao

ENADE

3.1.7 C r"esultado

da análise do historica e dos progi"amas de disciplinas (ementas) será divuigado no dia

31t1il2922.

3.2 DÂ MATRICULA:

3"2.1 O candidato a Transferência ou lngresso como Portador de Diplomas

realizará sua matrícula de

forma PreseRciai, de AUA2Í2A22 a07102i2fi22, no horário de OBh às 13h, no predio da Autarquia cie
Ensino Supei'iordeArcoverde-AESA, situado à Rua Gumercindo Cavalcanti, n'420, São ürisicvão,
Arcoverde-PE,

3.2.?

4.

Aplicam-se os itens 2.?,2.3,2.4,2,5,2.6,2.7 e 2,8 deste edital,

DCIS INGRESSANTES COM NOTA DO EI{EM

4.'i A matrícula de ingressantes ccm nota do ENEM nâo submetidos ao Vestibular Unificado da AESÂ
obedece ao criterio de vagas rêilanescentes em cada curso e lurno, se houver.

4.! 0 ingressante

com nota do Enem nãc submetido ao Vestibuiar Unificado da AESA realizará sua matrícula
de lcrma Fresenciai, nos dias g$tü2t2ü22 allífr2t2ü2Í, no horário de OBh às 13h, no prédio oa Autarquia

Graduaçôes: Bacharelado/Licenciatura em Educação Física; Bacharelado em EnÍermagern. Farmácia, Fisiot*rapia e Psicologia.
Rua Gumercindo Cavalcanti, n" 42t, §ão Cristóvão, Ãrcoverde'PE, ÊEP:56512-200.
Telefone: 87-38?1-3247 {Direção Pedagôgica da E§SA) / Site:
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AESA, situado à Rua Gumercindo Cavaicanti,

n'

420, São Cristovâ0,

Arcoverde-PE.

4.3 ü preenchimento das vagas ocorrerá de acorcjo com a or"dem de efetuação de rnatrícula,
4"4 E considerado apto à matrícula com a Nota do ENEM, o estudante que tenha conciuido o Ensino Médio ou
equivaiente e que tenha realizado uma das cinco últimas ecliçÕes do Exame Naçionai do Ensino Medio - ENEII
{2017,2018,2019, 2020 ou2A2\ e que não tenham nota 0 (zero)em nenhuma das áreas de eonhecimento da
prova Ê redaçã0.

4"5 Aplicam-sÊ 0s itens 2.2, 2.3,2.4,2.5,2.6,2.7 e2.B deste edital,

5.

DOSALUNOSVETERANOS
5.1 0 aluno veierano que esteve regularmente matriculacjo n0 semestre2A2l.2realizará sua matricula por
meio da Area do Aluno, no endereço eletrônico lssg{,Ê&ãâ:Sêââ.bí, nos dias 3110112022 a07ft2t2Ü22.
5.? A renovação da matrícula dos alunos veteranos somente será efetuada apos o pagamento da matrícuia,

em tempo hábil e a escolha das disciplinas pretendidas apCIs a definiçâo dos horários de aulas peios
coordenadores de cuisos, respeitando-se 0s critérios estabelecidos para cada matriz curricular e
regimento interno da ISSA,

5.3 A renovação da matrícula dos alunos veteranos encontra-se condicionada à r^egularização de pendências
financeiras com a Tesouraria da AES,{ e documentais com a Secretaria da ESSA.
5.4 Em excepcional, o aluno que não conseguir realizar sua rnatrícula de forma on-iine deve procurar a
'13h.
§ecietaria da ESSA, nas datas já mencionadas, no horário de th às
5.5 0s alunos veteranos que se encontram em situação de matrícula trancada, que se encontrarem aptos
à reaheÉura da matríeula no semestre letivo 2022.1, somente poderão realizarsua matríeula de forma
Presencial, nas datas.iá mencionadas, no horário de

th às 13h

5.6 Os alunos veteranos que farão matrícula no período de retardatários não poderão usufruir do
desconto de pontualidade.

§,

DrsPosrÇoEs FlNAls

6.1 Os boletos das mensalidades referentes à semestralidade devem ser impressos via portal do aluno no
site .', ;,';',.:"r,:;-:,:i l *'
S.2 E terminantemente proibido, ao discente, frequentar as atividades acadêmicas sem que tenha realizado

a

renovação da matrícula.

6.3 A ESSA restringe a abeúura de turma de ingressantes a uma quantidade minirna de 50% das vagas {25
alunos), levando em conta o número total de vagas oÍerecidas em cada curso, podendo os matriculad*s
serem remanejados para outro curso da lES, desde que obedecendo ao cronograma de matriculas da
semestre.
Arcoverde, 02 de dezembro de 2021.
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Graduaçáes: Baçhareladallicenciatura em Educação Física; Bacharelado em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia.
Rua Gumercindo eavalcanti, n' 4?0, São 0ristóvão, Arcoverde-PE, fEP: 56512-200.
Tel+fone:87-3821-3247 iDireçào Pedagôgiea da ES§41 / §ite: '

t!!:ti'€554

irr

[scor-À

suptnion0isÂt:t:i

ANEXO

!EÂsctlllllt

I

CALENDARIO DE MATRICULAS DA E§§A -2fi22.1
DATAS
10101 a 14iUl2A22
19101 e YlA1l2A22

srTUAÇÃO D0
ALUNO

DESCruÇÃo
Aprovados no Vestibular Unificado 2A221da AESA
(PRESENCTAL)
Remane.iamento dos aprovados no vestibular
(PRESENCTAL)

ü11ü2 a A7lAA2ü22

lnscrição dos Portadores de Diploma e Transferidos de outras lES.
{CINLlNE ou PRESENCIAL}
Matrícula dos Poúadores de Diploma e Transferidos de outras lÊ$.

(Lxceto mbádo e dorningo)

(PRE§ENCTAL)

31/ü1 a 0710212422

Matricula dos veteranos para todos 0s cur§ô§.

03/ü1 a 2AlA1l2A22

(oNLlNE)
31101 a üvlA2l2A22
{Exceto sabádo e domingc)

08/02 a 111022ü22
08102 a YlAZl2A22

fr71a2t2a22

18tü212422

181022A22
ô lnô /a^ôo
IA!VLI ZVLZ

,1

Matricula dos alunos com Matrícula Trancada, Complementaçâo de
Carga Horária e AdaPtação
,

Vestibu lando s 2022.1',

Remanejados 2022,1

;

Portadores de Diploma e
Transferidos de outras
tr^,
Itrü.
Alunos vÊteranos;

Alunos veterancs;

TPRESENCIAL)

Alunos retardatários da iES {Sem o desconto de pontualidade)

Alunos veteranos;

{0NLlNE)
Matricula dos aprovados em urna das cinco Úitimas ediçÕes do
ENEM. (Para os cursos com vagas disponíveís)

lngressantes;

{pRESENCTAL)
Início do semestre ietivo 2022.1 para os aiunos ingressantes e para
os alunos veteranos.

lngressantes e
veteranos,

Transferência lnterna de Curso
(Que porventura tenha vaga disponível)
(PRESENCTAL)
Desistência de Disciplina SEM Ônus nas mensaiidades
{PRESÊNCTAL}
Mudança de curso dentro da IES
(Que porventura tenha vaga disponível)

Alunos veteranos;
Alunos veteranos;

Alunos ingressantes;

(PRESENCIAL)

18!ü2t2022

18tAzt2A22

Desistência de curso SEM Ônus de pagamento de mensalidade,

Aiunos lngressantes e

{PRESENCTAL)

Veteranos;

Solicitação de Dispensa de Disciplinas
(PRÊSENCTAL)

Alunos ingressantes ou
veteranos com ingresso
por Vestibular;

Graduaç6es: Bacharelads/Licenciatura em Educação Física; Baeharelado em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Fsicologia
Rua Gumereindo Cavalcanti, n" 420, São Cristóváo, Àrcoverde-PE, CEP:56§i?-200.
Telef one : 87 -3821 -3247 {Direção Pedagogica da E S§A} / §ite
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DOCUMENTAçÂO EXIGIDA PARA A MATRÍCULA. INGRESSANTES
DOCUMENTO

QUANTIDADE
DE COPIA§

srruAÇÃo Bo ALUNo

Ceúidão de Nascimento ou Casamento

a2

Todos os ingressantes

(\)

Todos os ingressantes

CPF

UZ

Todos os ingressantes

Titulo Eleitoral

a2

Todos os ingressantes

n1

Todos os ingressantes

Carteira Reservista ou Certificado de Alistamento Militar

ü2

Todos os ingressantes'lo sexo
masculino

Comprovante de Residência aiualizado

UI

Todos os ingressantes

n.)
VL

Todos os ingressantes

Foto 3x4 atual

UI

Todos os íngressantes

Extratc de Notas do ENEM

01

Apenas para ingressantes com
nota do ENEM

Historico do 3o Grau

itt

lngressantes por transferênçia e
portador de diploma

Declaração de Vínculo

n.1

Cédula de ldentidade
oE

necessário ciacumento de identidade que cantenha data de

expediçãa.

*Fode

Comprovante de votação da última eleição
sersubstituído por uma ceftidão de quitação eleitaral,
disponíveÍ na link

fiftps : $Wtw.

tç

q.tss. § ríel eitç

{Ei§§ Oç $!çe ríi § aq -de :q u iÍagpa "

Çlvtwtqt

Ficha 19

n4

Diploma

a\.,|

UI

Programas de disciplinas
DOCUMENTAÇÃO REFERENTE

ng

ressantes por transferência

lngressantes como portador de
diploma
lngressanies por transferência e
portador de diploma

A0 FIADOR

QUANTIDADE

DOCUMENTO

I

DE CÓPHS

srruAÇÃ0

CPF

UI

Todos os alunos ingressantes

RG

n,,t

UI

Todos cs aiunos ingressantes

Comprovante cje Resrdência

ü1

Todos os alunos ingressantes

n1

Todos os alunos ingressantes

UI

Todos os alunos ingressantes

Certidâo de nascimento ou casamoflto RG e CPF do cÔnjuge

-

(seoradoríorcasadci

(seoÍiadorÍorlesalmentecasado)

OBSERVAÇÃO: trrc ato cia rnatrícula, c aluno entregará as copias dos documentos solicitados neste editai e
apresentará iodos os originais para canferência e autenticidade das c*pias ou fará a entrega dos clocumentos
jâ devidamente autenticados em cartorio dispensandc assim a apresentaçâo dos documentos originais,
Graduações: Bachareiadollicenciatura em Educação Física; Bacharelado em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia
Rua Gumercindo Cavalcanti, n' 420, §ão Cristôvão, Arcovarde-PE, CEP: 56512-200.
Telefone: 87-3821-3247 (Direção Pedagogica da ES§A) I Site:
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MoDELo DE pRocun*çÃo rARA luRmicur-R- E$sA

Pelo presente

instrumento particuiar

Cédula de ídentidade

de

procuraçã0,
^Drltl

no

rvl

eu

(nome

do candidatc/aluno)

---,

^o

portaoor oJ
residenie e

, nomeio e

domiciliado a

constituo meu procurador/a

estado

porlador da Cádula de ldentidade

civil

CPF

no

residente e domiciliado à
quem confiro amplos poderes para efetuar minha rnatricuia na Escola Superior de Saúde de Arcoverde -

o

semestre ietivo

ESSA,

parâ

h*,*-s

br,,,;m,::"-J

de

no curso de

20

:tii3§:: J[ ;ilffi : j :'

graduaçâo em
u m e n tos e a p resen tá-

de 20__--___.

de

(Local e data)

(Assinatui'a do candidatolal uno)

(Assinatura do procurador)

ATENÇÃO:

1.

DEVEM ACOMPANHARA PRCCURAÇÃO:

1.'1 Documento de ldentidade e CPF do interessado;

1,2 Documento de ldentidade

e CPF do procurador

(originais

e copias - â serem

autenticados n0

momento da solicitaçâ0, por funcionário da ESSA),

1.3 É NECESSÀR|O O RECONHECER FIRMA {AS§INATURA} do discente em cartório

Graduações: Bacharelado/Licenciatura em Educação Fisica; Bacharelado em Enfermagem, Farmácia. Fisíoterapia e Psicología.
Rua Gumercindo Cavalcanti, no 420, Sãc Cristóvâo, Arcoverde-PE, CEP:56512-200.
Telefone; 874821-3247 (tlireção Pedagogíca da ESSÁ) I §ite: wüw.aesa.cesa.br
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