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EDITAL DE TRANSFERENCIA EXTERNA PARA INGRESSO NO CURSO DE MEDICINA

Processo Seletivo n9 03/2018

0 Diretor da UNIME -Lauro de Freitas, mantenedora da Faculdade de Ciencias Agrarias e da Satlde, no
uso de suas atribuic6es e demais disposi€6es legais, aprova, torna  ptiblico e faz saber aos estudantes
dos cursos de medicina, devidamente reconhecidos pelo MEC, das lnstitui¢6es de Ensino Superior Bra-
sileiras,  a  realizac5o  do  Processo  Seletivo  de Transferencia  Externa,  para  ingresso  em  2019/1,  cujas
inscric6es  serao  realizadas  no  peri'odo  de  03  de  dezembro  de  2018  a  06  de  dezembro  de  2018,  de
acordo com as seguintes condic6es:

1 DAS DISPOSIC6ES PRELIMINARES

1.10  Projeto  Pedag6gico  do  Curso  de  Medicina  da  UNIME -Lauro  de  Freitas  possui  o total  7.960h

(sete mil, novecentas e sessenta horas), distribuidas da seguinte forma:
a)    Carga  Horaria Te6rica: 3.640h  (tres mil, seiscentas e quarenta horas);
b)    Carga  Hor5ria  Pratica: 1.400h  (urn mil e quatrocentas horas);
c)    Carga Hor5rio de Estagio/lnternato: 2.880h (dois mil, oitocentas e oitenta horas);
d)   Atividades Complementares: 40h (quarenta horas)

1.2 0s candidatos aprovados neste  Processo Seletivo que efetuarem  a  matricula em  2019/1 deverao
cursar a carga horaria descrita nos incisos acima, conforme o calendario academico e horarios de aula
estabelecido pela Coordena¢ao do Curso.

1.3 0 processo de aproveitamento dos creditos-disciplinas ou estudos cursados em outras lnstituic6es
6  atribuicao exclusiva  da  Coordena¢ao do  Curso de  Medicina,  que analisara  a  documentacao exigida
conforme estabelecido no presente edital, acostada pelo candidato.

1.4 0 cronograma do Processo Seletivo consta do Anexo I deste Edital.

2 DAS VAGAS

2.1  Para  o  ingresso,  em  2019/1,  exclusivamente  no  Curso de  Medicina,  sao oferecidas vagas ociosas
dos processos anteriores de ingresso ao Curso via vestibular, em numero de 10 (dez).

2.2 As vagas ofertadas neste certame destinam-se exclusivamente aos aprovados no presente Processo
Seletivo  que  forem  estudantes  de  Curso  de  Medicina  de  lnstituic6es  de  Ensino  Superior  Brasileiras,
devidamente reconhecidos pelo  Minist6rio da Educacao do Brasil -MEC.

2.3 Nao serao aceitos neste certame os candidatos provenientes de demais cursos na area da satide.

3 DAS INSCRl¢6ES

3.1 As inscri¢6es ao  Processo Seletivo  de Transferencia  Externa  para
no semestre de 2019.1, ser5o realizadas presencialmente ou mediante
servi¢os dos correios, na sededa  UNIME -Lauro de  Freitas,  localizada

600, Centro,  Lauro de Freitas,  no perl'odo de 03 de dezembro de 20
horario das O8hoo as 12hoo e das 14hoo as 18hoo.

3.2 Documentos exigidos para a inscricao:

3.2.1  Hist6rico Escolar original da  lnstitui¢5o de Ensino Superior de

sso  no  Curso de  Medicina,
vio da documentacao pelos

v.  Luiz Tarquinio Pontes,  n.9

4 de dezembro de 2018, no

as disciplinas
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cursadas e as notas registradas, emitido no 2.9 semestre de 2018;

3.2.2 Matriz Curricular e Programa das Disciplinas Cursadas, contendo carga horaria, ementa e conte-
tido programatico, nas quais o estudante tenha obtido aprova¢ao na lnstituicao de origem;

3.2.3 Declara¢5o de aprovacao em concurso vestibular, quando nao constar no Hist6rico Escolar;

3.2.4 Ato de Reconhecimento do curso superior da lES de origem, quando nao constar no Hist6rico

Escolar;

3.2.5  Registro da situa¢5o no ENADE, quando nao constar no Hist6rico Escolar;

3.2.6 Atestado de Vinculo original, comprovando o vi'nculo do candidato com a  lES de origem no 2.9

semestre de 2018;

3.2.7 C6dula de ldentidade (fotoc6pia frente e verso);

3.2.8 CPF (fotoc6pia);

3.2.9 Certidao de nascimento ou casamento (fotoc6pia frente e verso);

3.2.10 Certificado de Reservista (fotoc6pia frente e verso);

3.2.11 Titulo Eleitoral (fotoc6pia frente e verso);

3.2.12 Diploma ou Certificado de Conclus5o do Ensino M6dio/2.g Grau, devidamente registrado;

(fotoc6pia autenticada frente e verso).
3.2.13  Hist6rico  Escolar do  Ensino M6dio/2o Grau  (Ficha  Modelo  19);  (fotoc6pia autenticada -frente

e verso);

3.2.141 foto 3x4 recente;

3.2.15 C6pia do Comprovante de endereco.

3.2.16 Em caso de Ensino M6dio cursado no exterior, o candidato devera apresentar tamb6m:

a) Fotoc6pia autenticada do Diploma (frente e verso);

b)  Fotoc6pia autenticada do  Hist6rico Escolar (frente e verso);

c)  Fotoc6pia  da  validac5o  do  diploma  pelo  Conselho  Estadual  de  Educacao  (CEE)  (frente  e
verso);

3.2.17 0s documentos escolares do Ensino M6dio, expedidos em pai's estrangeiro, deverao ser valida-
dos pelo Conselho Estadual de Educac5o no Brasil.

3.3 0 candidato que nao puder realizar a inscricao pessoalmente podera enviar os documentos descri-
tos no item 3.2 e seus subitens pelos servi¢os dos correios ou  poder5 fazer-se representar por procu-
rador com poderes especiais para tanto, apresentando o correspondente instrumento de representa-

cao, que pode assumir a forma privada.
3.4 Na hip6tese de a inscricao ser realizada mediante o envio dos documentos pelos servicos dos cor-
reios,  considerar-se-a  a  data  de  recebimento dos mesmos  na Secretaria Academica  da  UNIME-Lauro
de Freitas localizada na Av.  Luiz Tarquinio Pontes, 600, Centro, Lauro de Freitas.

4 DA SELECAO DOS CANDIDATOS

4.1. A selecao dos candidatos sera realizada duas etapas:

4.1.1 PRIMEIRA ETAPA

Esta etapa 6 eliminat6ria e classificat6ria e consistira em:

4.1.1.1 Analise dos documentos exigidos para inscricao no item 3.2

4.1.1.2 Analise da carga horaria e dos contetldos programaticos c
dicina da  lnstitui¢ao de origem;

rsados no Curso de Me-
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4.1.1.3 C5lculo do Coeficiente de  Rendimento Escolar que sera feito  mediante o somat6rio das notas
do hist6rico escolar do curso de medicina da instituic5o de origem, e da divisao do respectivo resultado

pela quantidade de disciplinas cursadas com aprova¢ao;
4.1.1.4 Serao classificados para a segunda etapa e concorrer5o as vagas somente os candidatos que:

4.1.1.4.1 entregaram todos os documentos exigidos para a inscri€5o, descritos no item 3.2;

4.1.1.4.2 cursaram, no Curso de Medicina -Bacharelado da lnstitui¢ao de origem, os conteddos curri-
culares exigidos para  cursar na  UNIME -Lauro de Freitas o 2.9  periodo do Curso de  Medicina  (Bacha-
relado)

4.1.1.4.3 obtiveram Coeficiente de Rendimento Escolar igual ou maior do que 7,0 (sete) pontos;

4.1.1.5 A relacao dos candidatos aptos a participar da Segunda Etapa do Processo Seletivo sera

publicada, por ordem alfab6tica, no site da UNIME -Lauro de Freitas no dia 07/12/2018.
4.1.2 SEGUNDA FTAPA

Esta etapa 6 eliminat6ria e classificat6ria.

4.1.2.1 Nesta etapa os candidatos serao avaliados mediante o desempenho em uma entrevista que se
realizara entre o perfodo de  10 de dezembro de 2018 a  13 de dezembro de 2018, com  inicio previsto

para as O9hoo e termino as  19hoo, na  UNIME -Lauro de Freitas.
4.1.2.2 0s candidatos serao organizados em ordem alfabetica e somente poder5o sair da sala de reali-
zacao da entrevista ap6s o t6rmino da mesma.

4.1.2.3 Somente terao acesso ao local de entrevista os candidatos considerados aptos para esta Etapa.

4.1.2.4 Cada urn dos candidatos submetido a segunda etapa do processo seletivo sera classificado em
ordem decrescente, considerando-se o valor maximo de 10 pontos.

4.2 DO VALOR DAS FTAPAS CLASSIFICAT6RIAS

4.2.1 A primeira  etapa  tern  peso  de 40%  (quarenta  porcento)  e  a  segunda  etapa tern  peso  de  60%

(sessenta porcento).

5 DA CLASSIFICACAO DOS CANDIDATOS

5.1. Os candidatos ser5o relacionados em ordem decrescente de classificacao, de acordo com a Nota

Final obtida.

5.2.  Em  caso  de  empate,  para  efeito  de  classificacao final,  sera  considerado classificado o candidato
com maior pontua¢ao no Coeficiente de Rendimento Escolar relativo as notas obtidas na lES de origem.

5.3. Os candidatos que n5o alcancarem a Nota Final minima 7,0 (seis) na segunda etapa serao desclas-
sificados, ainda que nao haja candidatos com nota superior para ocupar as vagas.

6 DA DIVULGACAO D0 RESULTADO DO PROCESSO SELFTIVO E MATRicuLA

6.1 A lista completa dos nomes dos candidatos aprovados, de acordo com a quantidade de vagas des-
tinadas a  este  processo seletivo,  sera  divulgada  no  endere¢o www.unime.edu.br na  Internet,  com  a
respectiva classifica¢5o, no dia  14 de dezembro de 2018.

6.2 0s candidatos aprovados deverao efetivar o cadastramento e a  rna
calizada  na Av.  Luiz Tarquinio  Pontes,  n.g  600,  Centro,  Lauro de
2018, no horario das O8hoo as 12hoo e das 14hoo as 18hoo.

Freita

6.3 0 cadastramento e a matricula dos candidatos aprovados ser5o
mentos listados nas  lnstru¢6es sobre a  Matricula, assinatura do c

pagamento da Primeira Parcela da Semestralidade.

ula  na  Secretaria  Geral,  lo-
6 o dia  17 de dezembro de

mediante entrega dos docu-
o de prestacao de servico e o
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6.4. 0 pagamento da primeira parcela da semestralidade de 2019/1 para o candidato aprovado neste
Certame devera ser efetuado ate o dia 17 de dezembro de 2018. 0 n5o pagamento da primeira parcela
da semestralidade na data estipulada sera considerado como desistencia e o candidato perde o direito
a vaga.

6.5 Em caso de nao preenchimento de vagas, poder5 haver outras chamadas de candidatos por meio

de editais, em datas posteriores.

6.6 Caso ocorra a hip6tese prevista no item 6.5, o candidato devera comparecer no dia especificado

para o novo cadastramento e matricula, de acordo com a convocacao.
6.7 E da responsabilidade do candidato acompanhar a divulgacao da primeira chamada e das chamadas

posteriores  nos  prazos  estabelecidos  e  realizar  a  matricula  na  data  estipulada.  A  nao  efetivacao  da
matricula ou o n5o pagamento da primeira parcela da semestralidade nas datas estipuladas sera con-
siderado como desistencia e o candidato perde o direito a vaga.

6.8 A matricula do candidato consiste na entrega da documentacao pessoal e escolar,  relacionada no
item 3.2 e seus subitens.  No ato da matr`cula, o candidato aprovado no processo seletivo devera efe-
tuar o pagamento da primeira parcela da semestralidade de 2019/1.

6.9.  Para efetuar o Cadastramento e Matrfcula os candidatos aprovados deverao apresentar al6m dos
documentos relacionados no item 3.2 e seus subitens, a C6pia do cart5o de vacina ou de comprovante
do estado vacinal,  atualizados, cujo  periodo de cobertura  n5o tenha se extinguido,  com  as seguintes
vacinas: antitetanica, febre amarela, trfplice viral e hepatite 8.

6.10. 0 candidato, ao efetuar a matrfcula, declara e se responsabiliza administrativa, civil e penalmente

pela veracidade da totalidade dos documentos entregues a  lnstitui¢ao para efetivac5o da inscric5o ao
presente Processo Seletivo e da matricula dele decorrente, relacionados neste Edital e, no caso de nao
restar comprovada a veracidade de qualquer urn deles, pelo 6rgao ou instituicao emitente, a UNIME -
Lauro de  Freitas efetuara  o cancelamento da  matrfcula  do estudante,  em  qualquer perfodo e a qual-

quer tempo,  bern  como seu  desligamento  compuls6rio  do  quadro  de  alunos  da  lnstituicao,  al6m  de
oficiar as autoridades competentes para as providencias legais cabiveis, conforme disposic6es contidas
no seu  Regimento Geral que esta disponivel no site da lnstituicao na  Internet -www.unime.edu.br.

6.110 candidato convocado para  a  matrfcula  que  nao  puder realizar a  mesma  pessoalmente devera
fazer-se  representar  por  procurador com  poderes  especiais  para  tanto,  apresentando  o  correspon-
dente instrumento de representacao, que pode assumir a forma privada.

6.12 A UNIME -Lauro de Freitas tern o direito de indeferir o pedido de matricula por raz6es de ordem
administrativa  (jnadimplentes  na  lnstitui¢5o  de  anos  anteriores  ou  falta  de  documenta¢ao  compe-
tente) ou de nao assinatura do requerimento de adesao ao contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados da assinatura do presente pedido.

6.13 0 valor pago referente a  primeira  parcela da semestralidade sera  restituido ao aluno de acordo
com o Contrato de Presta¢ao de Servicos Educacionais, no caso de Cancelamento da Matrfcula e devi-
damente formalizado  pelo  mesmo junto  a Secretaria  da  Unidade,  no  prazo  maximo de  7  (sete)  dias,
contados a partir do infcio das aulas, nos termos do Art. 49 do C6digo de Defesa do Consumidor.

6.14 0 prazo para devolu¢ao prevista no item 6.13 sera de 25 (vinte e cinco) dias, a contar da data do

protocolo do documento de cancelamento.
6.15  0 aluno  podera  ser matriculado  em  semestre  diferente  do  pret
mesmo ja tendo cursado em seu Curso de Medicina de origem, de a
mento dos cr6ditos / disciplinas realizadas nos termos do present

o,  independentemente do
com a analise do aproveita-
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7 DAS DISPOSIC6ES TRANSIT6RIAS

7.1  Sera  desligado  do  quadro  discente  da  UNIME -Lauro  de  Freitas,  a  qualquer  momento,  mesmo
depois de matriculado, o candidato que, neste processo seletivo, tiver usado documentos e/ou infor-
mac6es falsas ou outros meios ilicitos.

7.2 0 candidato matriculado podera requerer o trancamento de matrl'cula somente a partir do segundo
semestre de seu ingresso, salvos os casos previstos em lei.

7.3 0 candidato inscrito a  responsavel pelas informac6es fornecidas na  Ficha de  lnscricao e pelos do-
cumentos anexados a esta.

7.4 Perdera o direito a vaga o candidato que nao comparecer a matrl'cula dentro dos prazos determi-
nados neste Edital.

7.5  Entenda-se por matrfcula confirmada aquela em que a UNIME -Lauro de  Freitas aceitou os docu-
mentos escolares e quita¢ao da la parcela da semestralidade escolar do candidato.

7.6 0 candidato  matriculado no curso submeter-se-a  ao  Regimento Geral  da  instituicao,  acatando as
normas  referentes  ao  sistema  de  matricula,  regime  escolar  e  ao  contrato  de  presta¢ao  de  servicos
educacionais.

7.7  0  candidato  6  responsavel  pela  aquisicao  do  material  de  uso  individual  requerido  em  atividades
academicas especi'ficas.

7.8 0 candidato matriculado obriga-se a manter atualizados seus dados cadastrais -dados pessoais e
endere¢o -junto a Secretaria Geral.

7.9 0 Projeto Pedag6gico do Curso exige disponibilidade de tempo para aulas de prele¢ao, aulas prati-
cas, orienta¢6es, exercfcios, laborat6rios e estagios.

7.10 0s turnos na UNIME -Lauro de Freitas estao organizados da seguinte forma:

a) Matutino: das 7hoo as 12h30;

b) Vespertino: das 13hoo as 18h30;

c) Noturno: das 17hoo as 22h30.

Paragrafo Jlnico: Aos sabados, podera haver atividades ate as 18h30.

7.110 Curso de Medicina da  UNIME -Lauro de Freitas podera funcionar no seu campus, localizado na
Av.  Luis Tarqui'nio Pontes, 600, Centro e em outras institui¢5es conveniadas para a realiza¢ao de ativi-
dades do Curso.

7.12 A UNIME -Lauro de Freitas fica facultado o direito de ministrar aulas de prelecao, aulas praticas,

laborat6rios e est5gios dos cursos fora dos endere¢os citados.

7.13 A inscri¢ao do candidato importara no conhecimento das instru¢6es e aceitacao das condic6es do

Salvad

Diret


