
 
 

 

FACULDADE SANT’ANA 
Rua Pinheiro Machado, 189 – Ponta Grossa – PR - CEP 84010-310 – (42) 3224-0301 
http://www.iessa.edu.br  - secretaria @iessa.edu.br 

COMUNICADO 
 
MATRÍCULA DE CLASSIFICADOS  
 
VESTIBULARES DE INVERNO 2020 E VERÃO DE 2021. 

 
A Direção Geral do Instituto Superior de Educação Sant’Ana e Faculdade 

Sant’Ana, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, realiza o chamamento dos 

classificados nos processos de Inverno 2020, também como, estabelece normas para 

os futuros classificados do Vestibular de Verão 2021, Enem, ou Portadores de curso 

Superior 

A pré-matrícula dos classificados via Vestibulares, Enem, ou Portadores de 

curso Superior pode ser realizada via site: www.iessa.edu.br/prematricula, 

preenchendo o formulário em todos os seus campos. 

A confirmação de matrícula deverá ser realizada somente no período de 14 a 

18 de Dezembro de 2020, eletronicamente com envio da documentação abaixo 

discriminada e pagamento da 1a (primeira) mensalidade referente à Janeiro do ano de 

2021. 

 

INÍCIO DAS AULAS 08/02/2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONFIRMAÇÃO DE 
MATRÍCULA DE CALOUROS  

 
Aprovados nos Vestibulares Inverno e Verão de 2020  
 
PRÉ-MATRÍCULA: www.iessa.edu.br/prematricula 
 
CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULAS 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 
A confirmação de matrícula dos acadêmicos classificados nos Vestibulares 

Inverno e Verão 2020, Enem, ou Portadores de curso Superior só será efetivada 
mediante o envio dos documentos digitalizados (scaneados ou fotografados), abaixo, via 
e-mail: (secretaria@iessa.edu.br) com assunto: Matrícula de Calouros 2020. 

 

Lista de documentos a serem digitalizados e enviados: 
(secretaria@iessa.edu.br) com assunto: Matrícula de Calouros 2020. 

 
a)1via uma Histórico Escolar completo da conclusão do Ensino Médio ou equivalente 
preferencialmente visado pelo órgão competente (Inspetoria, Núcleo ou Delegacia de 
Ensino,etc...) 
b)1 (uma) via da certidão de nascimento ou de casamento em fotocópia. 
c)1 (uma) via do Título de Eleitor; 
d)1 (uma) via do documento de quitação com o serviço militar, se do sexo masculino e 
maior de 18 anos; 
e)1 (uma) via do CPF; 
f)1 (uma) via da Cédula de Identidade; 
g) 1 (uma) via fotografia 3x4 recente; 
h)Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade; (Mensalidade de 
Janeiro de 2021) a ser efetuada no ato da matricula; 
i)1 (uma) via fotocópia de um comprovante de endereço (água/ luz/ telefone fixo). 
j)Se ingresso via Enem: Boletim de desempenho do Candidato; 
k)Se ingresso via Portador de Curso Superior Diploma ou Certidão de conclusão de 
Curso Superior. 

 
§ 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. 

 
 

Comissão Vestibular Faculdade Sant’Ana 2020 
 

 
 

 
 
 


