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REGULAMENTO DE MATRÍCULA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE 

 

TÍTULO I 

DA MATRÍCULA 

 

CAPÍTULO I 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Matrícula é o ato por meio do qual é estabelecido o vínculo do estudante com a 

faculdade. 

 

Art. 2º Estudante Ingressante é o que efetua Matrícula na Faculdade após: 

I. Classificação e convocação no Processo Seletivo – Vestibular; 

II. Classificação e convocação em Processo Seletivo - Transferência Interna, Transferência 

Externa e Ingresso de Portador de Diploma de Graduação; 

III. Classificação e convocação em outros Processos Seletivos Específicos, tais como 

FORMASUS, PROUNI; 

IV. Transferência ex officio; 

V. Ingresso por meio de Programas de Intercâmbio Acadêmico, para fins de obtenção de 

título. 

PARÁGRAFO ÚNICO- As regras e os procedimentos para o ingresso na Faculdade 

Pernambucana de Saúde, para cada uma das formas indicadas no caput, serão estabelecidos em 

documentos normativos específicos, em consonância com o Regimento Interno da Instituição. 

 

Art. 3º Renovação de Matrícula é o ato por meio do qual é renovado o vínculo do estudante 

veterano com a faculdade. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Estudante veterano é o que efetuou a Matrícula em semestre 

precedente, cujo vínculo não foi encerrado, nem a Matrícula cancelada. 

 

Art. 4º A Matrícula e sua Renovação perfazem-se por meio de dois procedimentos: 

I. Pré-Matrícula, realizada semestralmente, na forma prevista no Capítulo II deste Título; 



4 
 

II. Matrícula Acadêmica, realizada semestralmente, na forma prevista no Capítulo III deste 

Título. 

 

Art. 5º É expressamente proibida, ao Estudante que não efetuou a Matrícula ou sua Renovação, 

a participação em qualquer atividade acadêmica, incluindo a presença nas tutorias e em outras 

atividades acadêmicas, a realização de avaliações e a inserção de nome em Diário de Classe, 

Ata de Notas, Relatórios ou Trabalhos Acadêmicos. 

§ 1º Não é permitido ao docente realizar qualquer registro acadêmico (inclusão de nome nos 

Diários de Classe e nas Atas de Notas etc.) de Estudante e, principalmente do que não efetuou 

a Matrícula ou sua Renovação, tampouco aplicar-lhe quaisquer atividades, trabalhos e provas, 

individualmente ou em grupo. 

§ 2º O docente deve registrar, caso haja algum estudante em tutoria que não conste em ata, à 

Secretaria Acadêmica, para que a mesma verifique tal situação. 

 

Art. 6º A Matrícula ou sua Renovação, após o início do período letivo, deve respeitar o limite 

mínimo de frequência estabelecido para aprovação nos módulos, nos termos   do   Regimento 

Geral da Faculdade. 

PARÁGRAFO ÚNICO- A Matrícula ou sua Renovação, após o início do período letivo, 

implica a concordância por parte do Estudante em assumir as ausências às atividades 

acadêmicas dos dias letivos já transcorridos. 

 

Art. 7º A não realização da Matrícula pelo Estudante Ingressante, no prazo e na forma 

estabelecidos, poderá implicar a perda da vaga. 

 

CAPÍTULO II  

DA PRÉ-MATRÍCULA 

 

SEÇÃO I 

DA PRÉ-MATRÍCULA DO ESTUDANTE INGRESSANTE 

 

SUBSEÇÃO I 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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Art. 8º A Pré-Matrícula do Estudante Ingressante, convocado pela Faculdade para Matrícula 

em determinado Curso, perfaz-se por meio dos seguintes procedimentos: 

I. pagamento do boleto da semestralidade ou da 1ª parcela; 

II. apresentação da documentação exigida pela Faculdade, na forma da Subseção II; 

III. assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, na forma nele indicada. 

 

Art. 9º Para a Matrícula em outro Curso, de Estudante já matriculado em Curso da Faculdade, 

em decorrência de convocação posterior, no mesmo ou em outros Processos Seletivos, deve ser 

firmado novo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, observando-se o disposto no 

referido documento. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Na hipótese prevista no caput, serão aproveitados os documentos 

apresentados e as importâncias já pagas no mesmo período letivo. 

 

SUBSEÇÃO II 

DA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

Art. 10 Para a efetivação da Pré-Matrícula, o Estudante Ingressante deve enviar, por meios 

eletrônicos, observadas as datas estabelecidas pela Faculdade, cópia do documento legível, para 

conferência, da seguinte documentação: 

PESSOAIS 

Cópia da Carteira de Identidade (validade 10 anos), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

ou, em caso de candidato de nacionalidade estrangeira, Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) 

com foto recente; 

Cópia do CPF;  

Cópia do comprovante de residência com CEP (conta de luz ou telefone);  

Cópia do Comprovante de Quitação Eleitoral (última votação);  

Cópia do Certificado de Quitação com o Serviço Militar.  

 

ESCOLARIDADE 

• Certificado de Conclusão do Ensino Médio  

a) assinatura da autoridade competente da Instituição de Ensino; 

b) identificação e o cargo do subscritor;  

• Histórico Escolar  

a) informação de Conclusão do Curso; 

b) assinatura da autoridade competente da Instituição de Ensino; 
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c) identificação e o cargo do subscritor;   

d) ato de autorização de funcionamento da escola e data de publicação em Diário 

Oficial. 

 

ACADÊMICOS  

• Requerimento on-line preenchido de forma completa  

 

FINANCEIROS 

• Cópia do Contra-cheque do Responsável Financeiro 

• Cópia do CPF do Responsável Financeiro 

• Cópia da Identidade do Responsável Financeiro 

• Cópia do Comprovante de Residência do Responsável Financeiro 

§ 1º O candidato convocado para Matrícula no Curso de Educação Física deve apresentar 

Atestado Médico, em via original, que declare estar habilitado à prática esportiva, com a 

indicação de eventuais restrições.  

§ 2º A Faculdade fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de omissão do documento 

referido no § 1º ou de informações a respeito de eventuais restrições à prática esportiva. 

§ 3º O candidato que concluiu o Ensino Médio no exterior deve, obrigatoriamente, apresentar 

documento que ateste a equivalência, obtido na Diretoria de Ensino de sua região. 

§ 4º Caso o Curso Superior tenha sido concluído no exterior, o diploma deve estar devidamente 

revalidado nos termos da legislação federal. 

§ 5º Oportunamente o estudante deverá apresentar toda a documentação original de matrícula, 

obrigatória pelo MEC, na forma física, para cópia e conferência. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Caso o Contrato seja firmado por Procurador do Contratante, deve 

ser fornecida, ainda, a seguinte documentação: 

I. Documento original ou cópia autenticada, legíveis, para conferência, da Cédula de 

Identidade - RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - do Procurador; 

II. Procuração específica para a realização da Matrícula, em via original. 

 

Art. 11 Para a Pré-Matrícula do Estudante Ingressante por Transferência Ex Officio ou por 

Processo Seletivo distinto do Processo Seletivo - Vestibular pode ser exigida a entrega de 

documentação complementar, na forma de documento normativo específico. 
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Art. 12 Sendo detectada, a qualquer momento, ausência de documentação ou irregularidade na 

documentação apresentada, a Matrícula e eventuais atos e registros acadêmicos dela decorrentes 

poderão ser cancelados, se não forem cumpridos os atos sanáveis, hipótese a qual ensejará o 

cancelamento imediato da Matrícula.  

 

Art.  13.Pode firmar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, na condição de 

Contratante: 

I. O (s) responsável (eis) financeiro (s), assim compreendido (s) como a (s) pessoa (s) 

física (s) responsável (eis) pelo pagamento das contraprestações pecuniárias previstas 

no contrato, entre eles incluindo-se o próprio Estudante Ingressante maior e capaz; 

II. O Beneficiário, se maior e capaz; 

PARÁGRAFO ÚNICO- o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais não pode ser 

retirado para assinatura posterior. 

 

Art. 14 O pagamento da 1ª parcela da semestralidade é efetivado conforme os procedimentos 

estabelecidos pela Faculdade. 

PARÁGRAFO ÚNICO- para Estudante Ingressante que inicia seu Curso no 2º semestre do 

ano civil, o Contratante pagará nesse ano 6 (seis) parcelas do valor total do respectivo semestre, 

a primeira delas referente à Pré-Matrícula. 

 

SEÇÃO II  

DA PRÉ-MATRÍCULA DO ESTUDANTE VETERANO 

Art. 15 A Pré-Matrícula do Estudante Veterano que permaneceu regularmente matriculado até 

o final do semestre letivo anterior, perfaz-se com o pagamento da 1ª parcela vincenda da 

semestralidade. 

§ 1º A Pré-Matrícula do Estudante Veterano com a Matrícula Trancada deverá ser requerida 

pelo estudante, via requerimento à ÁGORA, no Portal da FPS/ÁGORA.  

§ 2º Para a realização da Pré-Matrícula, o Estudante Veterano deve estar com sua situação 

financeira regularizada junto à Faculdade. 

§ 3º O Estudante que necessite renovar a Matrícula para fim exclusivo de transferência para 

outra Instituição de Ensino Superior, em casos específicos, deverá requerê-la, através de 

requerimento ao setor de relacionamento e atendimento -  ÁGORA -. 
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Art. 16 O pagamento da 1ª parcela da semestralidade, dar-se-á mediante boleto bancário 

disponível na Área Logada do Estudante (site do Estudante), no Portal da Faculdade, e remetido 

ao endereço eletrônico informado pelo Contratante/Estudante, desde que esteja adimplente com 

as parcelas da semestralidade. 

§ 1º Para a realização da Pré-Matrícula, o Estudante em débito com a Faculdade deve 

comparecer previamente ao setor de relacionamento e atendimento -  ÁGORA - para regularizar 

sua situação financeira.  

§ 2º Após a regularização dos débitos e observados os prazos estabelecidos no Calendário 

Acadêmico, a ÁGORA deve emitir o boleto bancário para a efetivação da Pré-Matrícula. 

§ 3º A Faculdade deverá, antes do término do semestre letivo, enviar aos Estudantes, os prazos 

para a realização da Pré-Matrícula e o estudante receberá comunicação dos registros de 

possíveis pendências.  

 

Art. 17 Os prazos para a realização da Pré-Matrícula de Estudantes Veteranos devem constar 

do Calendário Acadêmico. 

 

Art. 18 A Pré-Matrícula não realizada no prazo previsto no Calendário Acadêmico deve ser 

requerida no setor de atendimento e relacionamento ÁGORA, através de requerimento on-line, 

caso: 

I. Exista vaga no semestre que possa ser cursado pelo Estudante; 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA 

 

SEÇÃO I 

INGRESSANTE 

 

SUBSEÇÃO I 

CONSIDETRAÇÕES GERAIS  

Art. 19 A Matrícula Acadêmica do Estudante Ingressante, por meio de Processo Seletivo – 

Vestibular, é realizada, a partir da efetivação da Pré-Matrícula, englobando os módulos 

alocadas no 1º período do Curso respectivo. 
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§ 1º Eventuais alterações de módulos devem ser requeridas, ao setor de relacionamento e 

atendimento -  ÁGORA -, no Portal da Faculdade. 

§ 2º A Matrícula Acadêmica do Estudante Ingressante por meio de outros Processos Seletivos 

e de Transferência Ex Officio, observará o disposto no respectivo Edital Acadêmico e nas 

normas do Regimento Interno da FPS. 

§ 3º O Estudante Ingressante que tenha estudos realizados anteriormente, poderá requerer, de 

uma só vez, aproveitamento desses estudos visando à dispensa de módulos, conforme critérios 

estabelecidos.  

§ 4º Os estudos realizados em outro Curso de Graduação ou Curso de Pós-Graduação, 

devidamente reconhecidos, poderão ser aproveitados para o fim de dispensa de módulo, de 

acordo com critérios e procedimentos previstos. 

§ 5º A Coordenação de Curso deve definir os módulos pertencentes ao currículo do Curso nos 

quais o Estudante, portador de conhecimento de seu conteúdo, poderá requerer para o fim de 

dispensa dele. 

 

SEÇÃO II 

DA MATRÍCULA ACADÊMICA DO ESTUDANTE VETERANOS 

Art. 20 Para a realização da Matrícula Acadêmica do Estudante Veterano devem ser observados 

os seguintes procedimentos: 

I. o requerimento da Matrícula Acadêmica pelo Estudante Veterano, ao setor de 

relacionamento e atendimento - ÁGORA -, no Portal da Faculdade, no prazo 

estabelecido no Calendário Acadêmico; 

II. quando a Matrícula Acadêmica não for confirmada pelo Estudante dentro do prazo 

estabelecido no Calendário Acadêmico (matrícula fora do prazo), a sua possibilidade 

será realizada pela Comissão de Matrícula, desde que efetivada a Pré-Matrícula; 

 

Art. 21 O Estudante tem direito à devolução da parcela da semestralidade que não foi cursada 

no semestre, em virtude do trancamento.  

PARÁGRAFO ÚNICO O Estudante que desejar Trancar Matrícula sem que a tenha renovado 

poderá fazê-lo de acordo com a taxa de trancamento estipulada no Contrato de Matrícula. 

TÍTULO II 

DO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA  
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Art. 22 Trancamento de Matrícula é a suspensão temporária dos estudos, sem o rompimento 

do vínculo do estudante com a Faculdade.  

§1o O deferimento do Trancamento de Matrícula independe de prévia Renovação da Matrícula 

para o próximo período letivo.  

§2o Considera-se como data do Trancamento a data da protocolização do requerimento do 

estudante 

 

Art. 23 O Estudante interessado na suspensão temporária dos estudos deve efetuar o 

Trancamento da Matrícula, através de requerimento no setor de atendimento e acolhimento 

ÁGORA, no portal da faculdade.  

 

Art. 24 A não realização pelo Estudante Veterano da Renovação da Matrícula ou do 

Trancamento de Matrícula, nos prazos previstos no Calendário Acadêmico da Faculdade – 

observado o disposto no Art. 26, configura o Abandono de Curso. 

 

Art. 25 Admite-se, para o fim exclusivo de rompimento definitivo e irrevogável do vínculo 

com a Faculdade, o pedido de Desistência da Matrícula, nos termos do Título IV - Do 

Encerramento do Vínculo com a Faculdade. 

§1º A Matrícula pode permanecer trancada, até 4 semestres letivos, desde que renovados ao 

início de cada semestre (Art. 124, § 3º do Regimento Interno). 

 

TÍTULO III 

DO ABANDONO DE CURSO 

 

Art. 26 Abandono de Curso ocorre quando o Estudante Veterano não efetuar a Renovação da 

Matrícula, nem solicitar seu Trancamento em até 30 dias corridos após o início das aulas 

§1º Se não houver o Destrancamento da Matrícula, ficará configurada a situação de Abandono 

de Curso e o Estudante terá seu vínculo encerrado, na forma prevista no Título IV -Do 

Encerramento do Vínculo com a Faculdade. 

§2º O estudante que perder o vínculo poderá requerer a possibilidade do reingresso. 

 

TÍTULO IV 

DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO COM A FACULDADE 
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Art. 27 Encerramento do Vínculo é o rompimento definitivo do vínculo do Estudante com a 

Faculdade, que pode ocorrer nas seguintes hipóteses: 

Desistência da Matrícula do Estudante Ingressante, manifestada: 

a) no prazo de 7 (sete) dias corridos contados da data de assinatura do Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais; 

b) até 30 (trinta) dias decorridos do início das atividades acadêmicas;  

c) transferência Externa para outra Instituição de Ensino Superior; 

d) desistência do Curso, a qualquer tempo; 

e) vencimento do prazo de permanência com a Matrícula trancada, previsto no Art. 30;  

f) configuração da situação de Abandono de Curso, prevista no Art. 26; 

g) desligamento do Estudante, nos termos do Regimento Interno da Faculdade; 

h) conclusão do Curso. 

PARÁGRAFO ÚNICO O Estudante cujo vínculo foi encerrado de acordo com uma das 

hipóteses de desistência previstas no caput, não terá direito à restituição de parte das parcelas 

da semestralidade já pagas, com incidência de multa, de acordo com o que já está previsto, 

conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

Art. 28 O Encerramento do Vínculo por Desistência da Matrícula invalida a Matrícula e todos 

os atos e registros acadêmicos do Estudante na Faculdade 

 

TÍTULO V 

DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA 

 

Art. 29 Cancelamento de Matrícula é a invalidação da Matrícula ou de sua Renovação e de 

todos os atos e registros acadêmicos dela decorrentes, nas seguintes hipóteses: 

I. ausência de documentação ou irregularidade na documentação apresentada ou qualquer 

tipo de fraude ou irregularidade para a efetivação da Matrícula, sua Renovação, 

detectada a qualquer tempo; 

II. Inadimplemento apto a ensejar o encerramento da prestação de serviços, nos termos 

previstos em contrato. 

Art. 30 O Cancelamento da Matrícula inicial invalida o vínculo do Estudante com a Faculdade 

e todos os atos e registros acadêmicos dele decorrentes, impedindo o restabelecimento do 

mesmo vínculo com a Faculdade. 
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PARÁGRAFO ÚNICO O estabelecimento de novo vínculo com a Faculdade exige 

classificação em novo Processo Seletivo. 

 

Art. 31 O Cancelamento da Renovação da Matrícula invalida a renovação do vínculo do 

Estudante com Faculdade em determinados períodos, e os atos e registros acadêmicos neles 

praticados, não invalidando a Matrícula e o vínculo com a Faculdade, dela decorrente. 

 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 32 O Estudante que realizou o Trancamento de Matrícula requerer o a cada semestre, 

dentro do prazo máximo permitido, a sua renovação. 

PARÁGRAFO ÚNICO - a Matrícula pode ser mantida trancada até que complete prazo de 

trancamento, o qual estabelece o máximo de 4 semestres. 

 

Art. 33 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção  

 

 

 

DIREÇÃO ACADÊMICA 

  

 


