
 
ERRATA Nº 1 DO EDITAL Nº 3/2022 

PROCESSO SELETIVO UNIFICADOS – TRANSFERÊNCIA EXTERNA, PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO 

SUPERIOR E REABERTURA 2022.1 

 

A Diretora Geral da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR, situada à Avenida Brasil, nº 

1.435, Bairro: Alto Paraná, CEP: 68.550-325, Redenção/PARÁ, torna público que, em conformidade com a 

legislação institucional e disposições vigentes, a primeira RETIFICAÇÃO ao Edital nº 03/2022 - Processos 

Seletivos Unificados – Transferência Externa, Portador de Diploma de Curso Superior e Reabertura para os 

Cursos SHE, de acordo com as normas definidas por este instrumento para o ingresso no 1º semestre letivo de 

2022, operando a alteração dos itens abaixo indicados.  

 

Onde se lê:  

9 DA MATRÍCULA E ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

9.1 Somente será matriculado nos cursos de Graduação da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia 

Reunida - FESAR o candidato classificado no Processo Seletivo que efetivamente comprovar, em conformidade 

com a lei, a conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, que permita a continuidade de estudos em nível 

superior. Tornar-se-á nula, de pleno direito, a classificação de candidato que não apresentar, no ato da 

matrícula, a devida comprovação de conclusão de curso. 

9.2 A matrícula do candidato aprovado e convocado no Processo Seletivo, será realizada de forma online, 

onde será possível realizar o envio dos documentos no ato da matrícula conforme passo a passo do processo de 

matrícula online a ser publicado, devendo o candidato, no retorno das atividades presenciais, apresentar todos 

os documentos aqui descritos, originais para conferência na Secretaria Acadêmica, em prazo a ser informado 

pelo setor. 

9.3 Serão permitidos o cadastro e a matrícula mediante apresentação da procuração, com firma 

reconhecida em cartório. Nesse caso, deve constar no texto da procuração que o documento se destina ao 

cadastro e à matrícula na Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR. O Procurador e o 

Outorgante devem ser maiores nos termos da lei civil ou, por outra causa, se mostrarem capazes para outorga 

e exercício dos respectivos poderes. 

9.4 No ato do cadastro e da matrícula será necessária a apresentação do Documento de Identidade (original) 

do Procurador. 

9.5 Em qualquer dos casos, a procuração será anexada aos formulários de cadastro e de matrícula. Será 

necessária uma procuração por candidato, quando for o caso. 

9.6 No ato da matrícula serão exigidos do candidato classificado os seguintes documentos: 

a) Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, registrado no órgão 

competente(original e fotocópias simples); 

b) Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente (original e fotocópias simples); 

c) Cédula de identidade – 02 (original e fotocópias simples); 

d) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do aluno e do pai (ou responsável) se o aluno for menor de 18 

anos; – 02 (original e fotocópias simples); 

e) Certidão de nascimento ou Certidão de Casamento (original e fotocópia simples); 

f) Título de eleitor para maiores de 18 (dezoito) anos e comprovante da última votação – original e 

fotocópia; 

g) Documento militar para os candidatos do sexo masculino, maior de 18 (dezoito) anos – original 

e fotocópia simples; 

h) Comprovante de endereço. – 02 (original e fotocopias simples); 

i) Uma foto recente, tamanho 3x4; 



 
j) Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente assinado pelo aluno e pelo 

pai (ou responsável) se o aluno for menor de 18 (dezoito) anos; 

k) Comprovação do recolhimento da primeira parcela da contribuição semestral. 

9.7      Para portador de diploma, além dos documentos do item 9.6: 

a) Requerimento de inscrição preenchido (a ser obtido no local de inscrição); 

b) Diploma de graduação - original e 02cópias; 

c) Histórico de graduação- original e 02cópias; 

d) Conteúdos programáticos (originais e cópias para autenticação). 

9.8 Para o portador de diploma, além dos documentos do item 9.6: 

a) Requerimento de inscrição preenchido (a ser obtido no local de inscrição); 

b) Conteúdos programáticos (originais e cópias para autenticação); 

c) Atestado de matrícula ou de seu trancamento na IES de origem; 

d) Comprovante de autorização ou reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação; 

e) Comprovante da situação do estudante no ENADE (realizada por meio do Histórico Escolar de 

Graduação ou de Declaração complementar emitida pela IES de origem). 

9.9 Os originais dos documentos apresentados serão devolvidos no ato da matrícula, logo após a 

competente conferência dos dados das fotocópias pelos funcionários credenciados, responsabilizando-se o 

candidato pela autenticidade do documento original. 

9.8. Após o cadastro do candidato no sistema de matricula, será emitido boleto do valor da primeira parcela 

de semestralidade. Juntamente como ato da matrícula, o aluno, seu representante legal ou procurador 

devidamente qualificado para tal e com poderes específicos, conforme o caso, assinarão o Contrato de 

prestação de serviços referente às contribuições financeiras. 

9.9. O não comparecimento do candidato convocado no prazo estabelecido ou a desistência, seja qual for o 

motivo, implicará a perda do direito à vaga e será chamado o candidato melhor classificado na lista de espera e 

ainda não convocado. 

9.19. O candidato que se matricular ficará sujeito ao Regimento da Faculdade de Ensino Superior da 

Amazônia Reunida - FESAR, que terá autonomia para ministrar os cursos, inclusive com o uso de Novas 

Tecnologias de Educação. 

9.20. A Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR se reserva no direito de realizar a 

consulta aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais gestores do sistema educacional e a órgão ou escola 

emissora do diploma ou certificado do Ensino Médio, a qualquer tempo, quanto à validade e autenticidade dos 

documentos apresentados, e se detectada alguma irregularidade, após comunicado o interessado, ela poderá 

tornar NULA DE PLENO DIREITO a matrícula, inclusive os estudos realizados, devendo arcar com prejuízos 

financeiros decorrentes da irregularidade. 

9.21. O candidato que concluiu o ensino médio no exterior deverá apresentar documento equivalente de 

convalidação de estudos, emitido pela Secretaria de Estado da Educação. Esta exigência não se aplica para os 

candidatos aprovados no sistema de aplicação da Lei 12.711/2012. 

9.22. O candidato que não concretizar sua matrícula por falta da documentação exigida, ou deixar de 

comparecer no período fixado para a mesma, perderá o direito à vaga. 

9.23. Não será permitido o trancamento de matrícula ou transferência de curso no primeiro período dos 

cursos, exceto nos casos previstos no Regimento Interno da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia 

Reunida - FESAR. 

9.24. No período de matrícula, é responsabilidade do candidato informar-se diariamente, sobre sucessivas 

convocações feitas pela Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR para o preenchimento de 

vagas remanescentes, devendo permanecer atento aos editais publicados e divulgados nos murais da IES e no 

site www.fesar.edu.br. Não cabe a Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR entrar em 

contato por telefone e e-mail com o candidato. 



 
9.25. A matrícula se efetiva após o seu deferimento pelo responsável acadêmico, a assinatura do contrato de 

prestação de serviços educacionais e a comprovação do recolhimento da 1ª parcela da semestralidade. 

9.26. As condições para efetivação da matrícula serão estabelecidas em edital próprio. 

9.27. Os candidatos selecionados poderão solicitar, no momento da matrícula, a validação de componentes 

curriculares para o curso no qual ingressará, nos quais a carga horária e os conteúdos programáticos sejam 

compatíveis com os da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR em no mínimo 75% de 

equivalência. 

9.28. O cronograma de inscrições e matrícula estão descritos nos anexos deste edital. 

 

Passa a ler:  

9 DA MATRÍCULA E ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

9.1 Somente será matriculado nos cursos de Graduação da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia 

Reunida - FESAR o candidato classificado no Processo Seletivo que efetivamente comprovar, em conformidade 

com a lei, a conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, que permita a continuidade de estudos em nível 

superior. Tornar-se-á nula, de pleno direito, a classificação de candidato que não apresentar, no ato da 

matrícula, a devida comprovação de conclusão de curso. 

9.2 A matrícula do candidato aprovado e convocado no Processo Seletivo, será realizada de forma online, 

onde será possível realizar o envio dos documentos no ato da matrícula conforme passo a passo do processo de 

matrícula online a ser publicado, devendo o candidato, no retorno das atividades presenciais, apresentar todos 

os documentos aqui descritos, originais para conferência na Secretaria Acadêmica, em prazo a ser informado 

pelo setor. 

9.3 Serão permitidos o cadastro e a matrícula mediante apresentação da procuração, com firma reconhecida 

em cartório. Nesse caso, deve constar no texto da procuração que o documento se destina ao cadastro e à 

matrícula na Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR. O Procurador e o Outorgante devem 

ser maiores nos termos da lei civil ou, por outra causa, se mostrarem capazes para outorga e exercício dos 

respectivos poderes. 

9.4 No ato do cadastro e da matrícula será necessária a apresentação do Documento de Identidade (original) 

do Procurador. 

9.5 Em qualquer dos casos, a procuração será anexada aos formulários de cadastro e de matrícula. Será 

necessária uma procuração por candidato, quando for o caso. 

9.6 No ato da matrícula serão exigidos do candidato classificado os seguintes documentos: 
a) Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, registrado no órgão 
competente - original e 1 fotocópia simples; 
b) Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente - original e 1 fotocópia simples; 
c) Cédula de identidade –  original e 1 fotocópias simples; 
d) Cadastro de Pessoa Física (CPF) - original e 1 fotocópia simples; 
e) Certidão de nascimento ou Certidão de Casamento - original e 1 fotocópia simples; 
f) Título de eleitor para maiores de 18 (dezoito) anos e comprovante da última votação – original e  
fotocópia simples; 
g) Documento militar para os candidatos do sexo masculino, maior de 18 (dezoito) anos – original 
e 1 fotocópia simples; 
h) Comprovante de endereço. – original e 1 fotocopia simples; 
i) Uma foto recente, tamanho 3x4; 
j) Cédula de identidade do pai e da mãe – original e 1 fotocópia simples; 
k) Cadastro de Pessoa Física (CPF) – original e 1 fotocópia simples; 
l) Cartão de vacina atualizado: Hepatite B (3 doses) / Febre amarela (dose única) / Tríplice viral / Dupla 
adulto / Vacinas de campanha: Influenza / Pneumocócica 23 valente (sugerida) – necessário para o curso 
de enfermagem; 
m) Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente assinado pelo 



 
aluno e pelo pai (ou responsável) se o aluno for menor de 18 (dezoito) anos; 
n) Comprovação do recolhimento da primeira parcela da contribuição semestral. 

9.7       Para portador de diploma, além dos documentos do item 9.6: 

a) Requerimento de inscrição preenchido (a ser obtido no local de inscrição); 
b) Diploma de graduação - original e 01 fotocópia simples; 
c) Histórico de graduação- original e 01 fotocópia simples; 

d) Conteúdos programáticos (originais e cópias para autenticação). 
9.8 Para transferência externa, além dos documentos do item 9.6: 

a) Requerimento de inscrição preenchido (a ser obtido no local de inscrição); 
b) Conteúdos programáticos (originais); 
c) Histórico acadêmico graduação; 
d) Atestado de matrícula ou de seu trancamento na IES de origem referente a 2021/1 ou 2021/2; 
e) Comprovante de autorização ou reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação; 
f) Comprovante da situação do estudante no ENADE (realizada por meio do Histórico Escolar de 
Graduação ou de Declaração complementar emitida pela IES de origem). 

9.9 Os originais dos documentos apresentados serão devolvidos no ato da matrícula, logo após a 
competente conferência dos dados das fotocópias pelos funcionários credenciados, responsabilizando-se o 
candidato pela autenticidade do documento original, exceto documentos referentes a transferência externa. 
9.10 Após o cadastro do candidato no sistema de matricula, será emitido boleto do valor da primeira parcela 
de semestralidade. Juntamente como ato da matrícula, o aluno, seu representante legal ou procurador 
devidamente qualificado para tal e com poderes específicos, conforme o caso, assinarão o Contrato de 
prestação de serviços referente às contribuições financeiras.  
9.11 O não comparecimento do candidato convocado no prazo estabelecido ou a desistência, seja qual for o 
motivo, implicará a perda do direito à vaga e será chamado o candidato melhor classificado na lista de espera e 
ainda não convocado. 
9.12 O candidato que se matricular ficará sujeito ao Regimento da Faculdade de Ensino Superior da 
Amazônia Reunida - FESAR, que terá autonomia para ministrar os cursos, inclusive com o uso de Novas 
Tecnologias de Educação. 
9.13 A Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR se reserva no direito de realizar a 
consulta aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais gestores do sistema educacional e a órgão ou escola 
emissora do diploma ou certificado do Ensino Médio, a qualquer tempo, quanto à validadee autenticidade dos 
documentos apresentados, e se detectada alguma irregularidade, após comunicado o interessado, ela poderá 
tornar NULA DE PLENO DIREITO a matrícula, inclusive os estudos realizados, devendo arcar com prejuízos 
financeiros decorrentes da irregularidade. 
9.14 O candidato que concluiu o ensino médio no exterior deverá apresentar documento equivalente de 
convalidação de estudos, emitido pela Secretaria de Estado da Educação. Esta exigência não se aplica para os 
candidatos aprovados no sistema de aplicação da Lei 12.711/2012. 
9.15 O candidato que não concretizar sua matrícula por falta da documentação exigida, ou deixar de 
comparecer no período fixado para a mesma, perderá o direito à vaga. 
9.16 Não será permitido o trancamento de matrícula ou transferência de curso no primeiro período dos 
cursos, exceto nos casos previstos no Regimento Interno da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia 
Reunida - FESAR. 
9.17 No período de matrícula, é responsabilidade do candidato informar-se diariamente, sobre sucessivas 
convocações feitas pela Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR para o preenchimento de 
vagas remanescentes, devendo permanecer atento aos editais publicados e divulgados nos murais da IES e no 
site www.fesar.edu.br. Não cabe a Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR entrar em 
contato por telefone e e-mail com o candidato. 

9.18 A matrícula se efetiva após o seu deferimento pelo responsável acadêmico, a assinatura do contrato de 
prestação de serviços educacionais e a comprovação do recolhimento da 1ª parcela da semestralidade. 

9.19 As condições para efetivação da matrícula serão estabelecidas em edital próprio. 

http://www.fesar.edu.br/


 
9.20 Os candidatos selecionados poderão solicitar, no momento da matrícula, a validação de componentes 
curriculares para o curso no qual ingressará, nos quais a carga horária e os conteúdos programáticos sejam 
compatíveis com os da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - FESAR em no mínimo 75% de 
equivalência.  
9.21 O cronograma de inscrições e matrícula estão descritos nos anexos deste edital. 
 
 
Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexos e dispositivos não citados nesta retificação. 

 
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, 06 de dezembro de 2021.  

 

CAROLINA WHITAKER PESCARIA 

Coordenadora acadêmica 


