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TERCEIRA CHAMADA – CLASSIFICADOS EM PSICOLOGIA 

 VESTIBULAR DE VERÃO 2016/01 

 
 

A Direção Geral da Faculdade Sant’Ana, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, divulga, o nome dos aprovados em 3a chamada do Vestibular de Verão 

2016/01, em ordem de classificação, para o curso de: Bacharelado em Psicologia. 

Os processos de matrícula seguirão rigorosamente as disposições do Edital, ou 

seja, a matrícula de calouros aprovados em TERCEIRA CHAMADA ocorrerá das 

17h30min às 20h30min do dia 04 ou 05 de Fevereiro de 2016.  

Caso haja 4a (quarta chamada), esta será divulgada até às 21h do dia 10 de 

Fevereiro de 2016 no site www.iessa.edu.br ou edital da Faculdade Sant’Ana sito a 

Rua Senador Pinheiro Machado 189 – Centro -  Ponta Grossa-Pr. 

 

LISTA DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 
 

A matrícula dos acadêmicos aprovados só será efetivada mediante 
apresentação de todos os documentos exigidos, a seguir relacionados: 

 
a) 2(duas) vias, uma das quais original e outra em fotocópia do Histórico 
Escolar completo da conclusão do Ensino Médio ou equivalente 
preferencialmente visado pelo órgão competente (Inspetoria, Núcleo ou 
Delegacia de Ensino, etc...) 
b) 2 (duas) vias da certidão de nascimento ou de casamento em fotocópia. 
c) 1 (uma) cópia do Título de Eleitor; 
d) 1 (uma) cópia do documento de quitação com o serviço militar, se do sexo 
masculino e maior de 18 anos; 
e) 2 (duas) cópias do CPF; 
f) 2 (duas) cópias da Cédula de Identidade; 
g) 1 (uma) fotografia 3x4 recentes; 
h) Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade; 
(Mensalidade de Janeiro de 2016) a ser efetuada no ato da matricula; 
i) 1 (uma) fotocópia de um comprovante de endereço (água/ luz/ telefone 
fixo). 

http://www.iessa.edu.br/
http://www.iessa.edu.br/


 
§ 1º - Em hipótese alguma, será aceita a matrícula dos candidatos que não 
apresentem os documentos acima mencionados. 
§ 2º - A Secretaria Acadêmica poderá solicitar, posteriormente, documentos 
suplementares. 
§ 3º - O candidato que tenha realizado estudos equivalentes ao Ensino 
Médio, no todo ou em parte, no exterior, deverá apresentar parecer de 
equivalência de estudos do Conselho Estadual de Educação. 
§ 4º - Os documentos em Língua Estrangeira deverão ter o visto da 
autoridade consular brasileira no país de origem e acompanhados da 
respectiva tradução oficial. 
Art. 27 – A matrícula poderá ser feita por pessoa portadora de procuração 
especifica, passada em cartório, com firma reconhecida. 

 

 

LISTA DE APROVADOS (AS) – CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

 
 
 
KAMYLA FERRAZ LEAL 

VIVIANE ALEIXO DE PAULA XAVIER 

ALÍCIA FERREIRA 

JONATHAN DE FREITAS 

ALINE ZBOROWSKI MACIEL 

LUAN JOSÉ CAMARGO 

SABRINA APARECIDA SILVA 

SANDRA MARA MULLER PRESTES DOMINGUES 

 

 

 

 

EM PONTA GROSSA, 03 DE FEVEREIRO DE 2016. 

 

COMISSSÃO DE VESTIBULAR 

DIREÇÃO GERAL 


