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PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA (PSTE)  

INGRESSO AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

VAGAS REMANESCENTES 

(PSTE 2020-2) 

EDITAL ADITIVO Nº 01 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

 

A Reitora Profa. Dra. Maria Angélica da Motta Silva, da UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (UNIC), no 
uso de suas atribuições, considerando as disposições da legislação em vigor, em especial a Lei 
N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – 
LDB), aprova e torna público, para conhecimento dos interessados, os procedimentos e as 
normas para a realização do Processo Seletivo de Transferência Externa 2020-2 (PSTE 2020-2), 
para o curso de Graduação em Medicina (Bacharelado) da Universidade de Cuiabá, autorizado 
pela Portaria MEC, nº 719 de 19 de março de 2004, publicada no Diário da União de 22 de março 
de 2004, com o objetivo de preenchimento das vagas remanescentes do semestre letivo 2020-1.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

a) O Processo Seletivo Transferência Externa 2020-2 (PSTE 2020-2) será regido pelo Edital 
original com as seguintes alterações.  

b)  Ficam prorrogados os prazos abaixo, conforme cronograma: 
 
 
A. DO CRONOGRAMA 
 
Atividade Local e data 
Inscrição e envio de documentos De 17 de julho a 05 de agosto de 2020, 

EXCLUSIVAMENTE pelo endereço 
eletrônico medicina.unic@kroton.com.br  

Análise Curricular e dos documentos De 01 a 05 de agosto de 2020, pela 
Comissão Especial para Processo Seletivo 
de Transferência Externa 2020-2 

Divulgação do resultado da análise curricular e 
dos documentos 

Dia 06 de agosto de 2020, no site 
www.vestibulares.com.br, 

Prazo para recurso da análise curricular e de 
documentos** 

Dias 06 de agosto, das 10:00 às 18:00 
horas. EXCLUSIVAMENTE pelo endereço 
eletrônico medicina.unic@kroton.com.br  

Divulgação do resultado dos recursos da 
análise curricular e dos documentos 

Dia 06 de agosto de 2020, no site 
www.vestibulares.com.br,  

Divulgação do resultado final Dia 07 de agosto de 2020, APÓS às 10 
horas 

Matrícula – prazo e local * Dias 10 e 11 de agosto de 2020, das 08:00 
às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, 
pelo endereço eletrônico 
medicina.unic@kroton.com.br 

Início das aulas Dia 10 de agosto de 2020.  
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Notas:  
*Haverá tantas chamadas quantas forem necessárias para completar a quantidade de 
vagas ofertadas no PSTE 2020-2 para o Curso de Graduação em Medicina da UNIC. 
** Os recursos deverão ser enviados e protocolados no mesmo endereço eletrônico 
utilizado para a inscrição e para envio dos documentos.  
***Adotar-se-á o horário local de Cuiabá (MT) para todas as fases deste processo seletivo. 
 

c) Todas as demais cláusulas e determinações do Edital 01 (original) permanecem válidas. 
 

d) A Comissão Especial de Transferência Externa da Faculdade de Medicina da UNIC 
resolverá os casos omissos deste Edital e decidirá sobre casos excepcionais que venham 
a ocorrer durante o Processo Seletivo para 2020-2.  

 
 

Cuiabá, 31 de julho de 2020. 
 
 
 
 
 

 
Profa. Dra. Maria Angélica Motta da Silva  

Reitora 
Universidade de Cuiabá - UNIC 

 
 
 


