Informativo de Rematrícula 2019/1
Fase de Rematricula - 2019/1
Rematrículas disponíveis
Pós-Graduação

Monografia

Pós-Graduação

Estágio Supervisionado
(cursos com CH>500h)

2ª Licenciatura

Monografia

2ª Licenciatura

Estágio Supervisionado

Período de Inscrição

01/11/2018 - 15/12/2018

Vigência do Semestre 04/01/2019 - 28/06/2019

Informações Acadêmicas
1. O aluno deverá enviar um e-mail para secretaria@ievap.com.br solicitando autorização
para rematrícula.

2.A Rematrícula será feita exclusivamente pela internet, pelo endereço eletrônico fornecido
pela Secretaria.
É de responsabilidade do aluno realizar a rematrícula dentro do prazo estabelecido.
3. Após o preenchimento do formulário sua solicitação será encaminhada para Secretaria para
análise.
O aluno deverá acompanhar sua caixa de entrada para receber as informações sobre sua
rematrícula.
Caso a rematrícula seja indeferida o aluno deverá se matricular novamente no curso.
Informamos que as disciplinas disponíveis para rematrícula possuem limite de vagas.
4. As condições para rematrícula,nas disciplinas disponíveis, são:
* Poderão solicitar a rematrícula os alunos ADIMPLENTES até o momento da solicitação.
*A Rematrícula só poderá ser realizada, nas disciplinas disponíveis, se toda a documentação
estiver regularizada na Secretaria (Documentos/Notas).
5. Caso hajam pendências financeiras que impeçam a rematrícula, o estudante não
conseguirá avançar com o processo até que as pendências sejam sanadas.
A Rematrícula será confirmada somente mediante o pagamento da parcela única na data de
vencimento (3º dia útil após a emissão). Caso não haja pagamento o boleto será cancelado e
o aluno deverá reiniciar o processo.
6. Havendo dúvidas relacionadas a questões Financeiras, favor entrar em contato com o Setor
Financeiro, através do e-mail financeiro@ievap.com.br.

7. O aluno deverá entregar a versão final do seu trabalho de conclusão (Monografia e/ou
Estágio Supervisionado) até o último dia de vigência do semestre.

Valores para Rematrícula 2019/1
Pós Graduação
Área da Educação (Até 600h)
Educação Especial
Deficiência Intelectual
Psicopedagogia
Institucional e Clínica
Gestão Escolar
Área da Saúde
Área Adm/MBA/Jurídica

Monografia
R$

400,00

Estágio Supervisionado
Para cursos com CH >500h
R$
400,00

R$

400,00

R$

400,00

R$

400,00

R$

400,00

R$
R$
R$

500,00
500,00
500,00

R$
R$
R$

500,00
500,00
500,00

Licenciatura
2ª Licenciatura

Monografia
R$

600,00

Forma de Pagamento: Boleto (Parcela Única)
Vencimento: 3 dias após a emissão do boleto.

Estágio Supervisionado
R$

600,00

