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                                   ERRATA Nº 1 DO EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA Nº 21/ 2022  
 

A Diretoria da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR, situado à Av. Brasil, nº 
1435, Setor Alto Paraná, na cidade de Redenção, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
divulga por meio deste Edital as condições, prazos e procedimentos para o Processo de Renovação de 
Matrículas (veteranos) para o primeiro semestre de 2022 dos cursos de Direito, Enfermagem, 
Medicina e Zootecnia da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida – FESAR. 
 
Onde se lê:  
 
8. DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
 
8.1. O prazo máximo para este tipo de solicitação para o 1º semestre de 2022 se encerrará no dia 15 
de janeiro de 2022. Para isso, deverá ser protocolada solicitação nos canais do Atendimento Geral e 
observadas as demais regras estabelecidas em Regimento Interno da IES. 
 
8.2. Somente será concedido o Trancamento de Matrícula ao acadêmico que tiver em situação 
financeira regular e ter pago a primeira parcela da semestralidade 2022/1. 
 
8.3. O aluno do curso de Medicina poderá trancar sua matrícula 1 (uma) vez ao longo do curso e pelo 
prazo máximo de 1 (um) semestre. Acadêmicos dos demais cursos ofertados pela IES poderão trancar 
sua matrícula por até 2 (dois) semestres, consecutivos ou não. Após esse prazo, caso o acadêmico não 
reabra sua matrícula será desvinculado da Instituição. 
 
9. DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
 

8.1. O prazo máximo para este tipo de solicitação para o 1º semestre de 2022 se encerrará no dia 15 
de fevereiro de 2022. Para isso, deverá ser protocolada solicitação no e-mail 
centraldoaluno@fesar.edu.br  e observadas as demais regras estabelecidas em Regimento Interno da 
IES. 

Art. 125. O trancamento de matrícula em curso da Instituição: 

 I – É  limitado a 1 (um) único semestre, não sendo passível de renovação; 

 II – É vedado aos alunos que se encontram no seu 1º (primeiro) semestre em curso na 
Instituição, com exceção de casos aprovados pelo CONSEPE; 

 III – Ao realizar seu retorno ao curso o aluno fica condicionado a assumir a matriz curricular 
atual vigente. 

Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexos e dispositivos não citados nesta 
retificação. 
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Incorpora-se ao respectivo Edital nº 03-2022/1 para todos os efeitos, a presente errata pela 
Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR, com a inclusão e modificação do item 
aqui citado. 

Redenção, 04 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

ADRIELE SOUZA FONTES 
DIRETORA GERAL 

 


