
 

 

 
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA Nº 001 - 2021/2 
 
 

 A Diretoria do UNITPAC, 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 segundo 
semestre de 2021 dos Cursos (Administração, Agronomia, Administração, Agronomia, Ciências 
Contábeis, Direito Matutino, Direito Noturno, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, 
Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Medicina, Farmácia, Odontologia, , Psicologia, Sistemas 
de Informação, Tecnológico em Radiologia e Tecnológico em Estética e Cosmética) do UNITPAC.  
 
 
Onde se lê:  
 
3. DO PERÍODO E DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA  
 
3.1. A renovação de matrícula será realizada entre 15/06/2021 a 15/07/2021 e efetivada por meio 
do Portal do Aluno, estando liberada ao acadêmico nas datas acima definidas, desde que atendidos 
os requisitos deste Edital.  
 
3.3. Após a data de 15/07/2021, as vagas em aberto serão monitoradas e será permitida a renovação 
de matrícula mediante matrícula mediante disponibilidade de vagas. É vedada, ao acadêmico, a 
realização da renovação de matrícula, ainda que hajam vagas remanescentes, acaso não lhe seja mais 
possível obter a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), exigida para aprovação, 
conforme as normas internas da IES e a legislação aplicável à espécie.  
 
4. DAS INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA MATRICULA ON-LINE  
 
4.1. As matrículas serão realizadas no período de 15/06/2021 até 15/07/2021.  
 
4.1.1. Os alunos dos Cursos de (Enfermagem, Farmácia, Medicina, Odontologia e Radiologia) que irão 
cursar disciplinas práticas e Estágio Curricular e Supervisionado em Clínica Odontológica, 
Ambulatório, Unidades Hospitalares e Unidades Básicas de Saúde, deverão realizar suas matrículas 
até o dia 01/07/2021, para atender as exigências estabelecidas nos convênios firmados com 
Instituições parceiras. 
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Portal do Aluno, estando liberada ao acadêmico nas datas acima definidas, desde que atendidos os 
requisitos deste Edital.  
 
3.3. Após a data de 15/07/2021 para o curso de Medicina e 31/08/2021 para os demais cursos as 
vagas em aberto serão monitoradas e será permitida a renovação de matrícula mediante matrícula 
mediante disponibilidade de vagas. É vedada, ao acadêmico, a realização da renovação de matrícula, 
ainda que hajam vagas remanescentes, acaso não lhe seja mais possível obter a frequência mínima 
de 75% (setenta e cinco por cento), exigida para aprovação, conforme as normas internas da IES e a 
legislação aplicável à espécie.  
 
4. DAS INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA MATRICULA ON-LINE  
 
4.1. As matrículas serão realizadas no período de 15/06/2021 a 15/07/2021 para o curso de 
Medicina e entre 15/06/2021 a 31/08/2021 para dos demais cursos 
 
4.1.1. Os alunos dos Cursos de (Enfermagem, Farmácia, Medicina, Odontologia e Radiologia) que irão 
cursar disciplinas práticas e Estágio Curricular e Supervisionado em Clínica Odontológica, 
Ambulatório, Unidades Hospitalares e Unidades Básicas de Saúde, deverão realizar suas matrículas 
até o dia 01/07/2021, para atender as exigências estabelecidas nos convênios firmados com 
Instituições parceiras. 
 
 
 
 
 
 
 

     Araguaína-TO, 17 de junho de 2021.  
 
 

 
Carla Cristina Medeiros de Azevedo 
              Reitora do UNITPAC 


