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EDITAL No 002/2021, DE 28 DE JANEIRO DE 2021 

 

PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS REMANESCENTES DO  

CURSO DE MEDICINA DO UNICERRADO 

 

O Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado, por meio da Reitoria e da Pró-

Reitoria de Ensino e Graduação, e para o conhecimento dos interessados, torna público o Processo 

Seletivo para o Curso de Medicina, visando o preenchimento de vagas remanescentes. 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 O processo seletivo tem como finalidade selecionar e classificar candidatos para as vagas 

remanescentes no curso de graduação em medicina do Centro Universitário de Goiatuba – 

UniCerrado para o primeiro semestre de 2021, conforme o cronograma a seguir:  

 

CRONOGRAMA 

Eventos Datas 

Inscrições 28/01/2021 até às 23h59 do dia 01/02/2021 

Divulgação do resultado preliminar Até o dia 03/02/2021 

Recursos sobre o resultado preliminar  

 
Até às 12 horas do dia 04/02/2021 

Divulgação do resultado final Até o dia 05/02/2021 

Matrícula dos classificados e convocados Até o dia 09/02/2021 

  

1.2 Caberá ao candidato(a) fazer a leitura e o acompanhamento deste documento e suas eventuais 

retificações no site do UniCerrado (www.unicerrado.edu.br). 

 

2 – DAS VAGAS 

 

2.1 Número de vagas remanescentes para o curso de medicina do UniCerrado (Tabela 1). 

 

 

http://www.unicerrado.edu.br/
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Tabela 1. Número de vagas remanescentes do curso de medicina do UniCerrado. 

AUTORIZAÇÃO VAGAS 
DURAÇÃO DO 

CURSO 
TURNO 

Resolução CEE/CES N. 07, 

de 08 de fevereiro de 2018 
08 6 anos Diurno (integral) 

 

2.2 As 08 (oito) vagas disponíveis no curso de medicina do UniCerrado serão preenchidas no 2º, 4º, 

5º ou 6º período, a depender da compatibilidade de disciplinas já cursadas pelo(a) candidato(a).  

 

3 – DOS REQUISITOS 

 

3.1 As vagas remanescentes disponíveis para o processo seletivo do curso de medicina do 

UniCerrado, primeiro semestre de 2021, serão destinadas exclusivamente a estudantes de graduação 

em medicina de outra Instituição de Ensino Superior (IES) públicas ou privadas, devidamente 

autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC/Brasil ou órgão delegado por 

lei. 

 

3.2 Não serão aceitas inscrições de candidatos(as) que estejam respondendo a processo disciplinar 

na Instituição de Ensino Superior de Origem. 

 

3.3 Não serão aceitas inscrições de candidatos(as) cujos cursos/estudos sejam oriundos de 

Instituição de Ensino Superior situada fora do território brasileiro. 

 

4 – DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

4.1 O período de inscrição será do dia 28/01/2021 até às 23h59 do dia 01/02/2021. 

 

4.2 As inscrições deverão ser realizadas unicamente de forma eletrônica, em decorrência da 

pandemia, encaminhando toda a documentação, descrita nos itens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6 e 4.3.7 deste Edital,  digitalizada (não pode ser fotografia) em pdf e em arquivo único para o 

e-mail: secretariaproeg@unicerrado.edu.br mencionando como assunto: Transferência Externa 

Medicina. 

mailto:secretariaproeg@unicerrado.edu.br
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4.3 A documentação necessária para a inscrição deve ser autenticada em cartório, exceto os itens 

4.3.1, 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.6 que deve ser enviados os documentos originais, conforme relação abaixo: 

 

4.3.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo(a) candidato(a), conforme 

anexo I; 

4.3.2 Cópia da Carteira de Identidade – RG; 

4.3.3 Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;  

4.3.4 Declaração atualizada de vínculo com a Instituição de Ensino Superior de origem 

constando: a) situação da matrícula; b) metodologia do curso de origem; c) situação da IES 

(ato de autorização ou reconhecimento, caso não conste no histórico escolar); d) situação do 

curso (ato de autorização ou reconhecimento, caso não conste no histórico escolar); 

4.3.5 Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo disciplinar na 

Instituição de Ensino Superior de origem;  

4.3.6 Histórico Escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, 

contendo observação da situação de regularidade do(a) discente junto ao Enade; dados 

pessoais do candidato(a); endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do 

processo seletivo admissional – vestibular (mês e ano); situação acadêmica informando 

disciplinas ou equivalente, com indicação dos períodos em que foram cursadas e respectivas 

cargas horárias; situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); 

aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono do curso, etc.; com a 

descrição das legendas, se for o caso (documento original);  

4.3.7 O(A) candidato(a) estrangeiro deverá apresentar Registro Nacional de Estrangeiro - 

RNE atualizado ou passaporte com visto válido, cópia autenticada. 

 

4.4 Dos documentos requeridos para inscrição, não serão aceitos documentos emitidos por via 

eletrônica, exceto os que apresentem autenticação eletrônica. 

 

4.5 É vedada a inscrição realizada por via postal, por fax ou por qualquer outro meio que não o 

previsto deste Edital, bem como fora do prazo estabelecido. 

 

4.6 Não serão aceitos recursos no caso de inscrição não efetivada em virtude de falhas eletrônicas. 
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4.7 O candidato que não conseguir apresentar a documentação descrita nos itens 4.3.4 e 4.3.5 no ato 

da inscrição, uma vez classificado até o limite das vagas deverá apresentar essas documentações no 

ato da matrícula, sob pena de ser desclassificado caso não apresente as documentações. 

 

4.8 Após a inscrição do(a) candidato(a) será enviado o boleto referente a taxa de inscrição no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais) para o mesmo e-mail de recebimento da inscrição do candidato. 

 

4.8 A taxa de inscrição deverá ser paga impreterivelmente até o dia 02/02/2021. 

 

4.9 O(A) candidato(a) deverá certificar-se de todos os requisitos e documentos necessários para o 

presente processo seletivo. 

 

4.10 Em hipótese alguma será devolvida a importância paga pelo(a) candidato(a) a título de taxa de 

inscrição. 

 

5 – DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1 O processo seletivo para vagas remanescentes no curso de medicina será realizado mediante 

análise do histórico escolar do(a) candidato(a), em função da média global de todas as notas 

(somatório das notas dividido pelo número de disciplinas cursadas e aprovadas). O resultado será 

apresentado até a primeira casa decimal, desprezando-se as frações menores que 0,05 (cinco 

centésimos), arredondando para a decimal mais próxima, se os centésimos forem iguais ou 

superiores a 5 (cinco). 

 

5.2 Nos casos em que a média global é apresentada por meio de conceito no histórico escolar do 

candidato(a), será utilizada para critério de avaliação a seguinte conversão: 

 

 Conceito A: 10,0 

 Conceito B: 9,0 

  Conceito C: 8,0 

  Conceito D: 7,0 

  Conceito E: 6,0 

 



 

 

 

 

CREDENCIADO PELO DECRETO NO. 9.215, DE 02 DE MAIO DE 2018 
 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Rodovia GO 320, S/No, Jardim Santa Paula, CEP 75600-000, CNPJ 01.494.665/0001-61, Goiatuba – Goiás, Fone (64) 

3495-8100, www.unicerrado.edu.br 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA 

C 

 

 

 

 

 
5.3 Nos casos em que o resultado final das disciplinas presentes no histórico escolar mencionar 

apenas aproveitamento de estudos, créditos concedidos, dispensa ou outras denominações e não 

constar a média na respectiva disciplina, não serão utilizadas para cálculo da média global. 

 

6 DA CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1 A classificação dos(as) candidatos(as) será em ordem decrescente de pontuação, ou seja, da 

maior para menor média, em função da média global.  

 

6.2 No caso de empate, obedecer-se-á a seguinte ordem de prioridade para definição dos candidatos: 

  

6.2.1 Maior idade, computando-se dia/mês/ano, conforme constar na Carteira de Identidade;  

6.2.2 Maior número de disciplinas cursadas com aprovação ou aproveitamento, conforme 

constar no histórico escolar. 

 

6.3 Estarão automaticamente desclassificados do processo seletivo os candidatos(as) que usarem 

documentos ou informações falsas, ou outros meios ilícitos.  

 

7 DO RESULTADO 

 

7.1 O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado até o dia 03/02/2021, por meio do 

site www.unicerrado.edu.br e nas dependências do UniCerrado. 

 

7.2 Será admitida a interposição de recurso, conforme anexo II, contra o resultado preliminar do 

processo seletivo até às 12 horas do dia 04/02/2021.  

 

7.3 A interposição de recurso deve ser encaminhada unicamente pelo e-mail:   

secretariaproeg@unicerrado.edu.br 

 

7.4 O resultado final do processo seletivo será realizado até o dia 05/02/2021, por meio do site 

www.unicerrado.edu.br e nas dependências do UniCerrado. 

 

8 DA MATRÍCULA 

 

http://www.unicerrado.edu.br/
mailto:proeg@unicerrado.edu.br
http://www.unicerrado.edu.br/
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8.1 Serão convocados para matrícula os primeiros classificados até o limite de vagas oferecidas, em 

ordem decrescente da média global. 

 

8.2 Os classificados terão até o dia 09/02/2021 para efetuar a matrícula. 

 

8.3 O(A) candidato(a) classificado(a) e convocado(a) realizará a matrícula de forma on-line, em 

decorrência da pandemia, encaminhando toda a documentação, descrita nos itens 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 

8.4.4, 8.4.5 e 8.4.6 desse Edital,  digitalizada (não pode ser fotografia) em pdf e em arquivo único 

para o e-mail: secretaria@unicerrado.edu.br mencionando como assunto: Transferência Externa 

Medicina. Decorrido a análise da documentação será enviado o boleto para pagamento da matrícula 

e, após o pagamento, o UniCerrado emitirá o contrato de prestação de serviços para assinatura 

digital. 

 

8.4 A documentação necessária para a matrícula deve ser autenticada em cartório, exceto o item 

8.4.6, e está discriminada abaixo: 

 

8.4.1 Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

8.4.2 Histórico Escolar do Ensino Médio; 

8.4.3 Título Eleitoral; 

8.4.4 Certificado de Reservista (se do sexo masculino); 

8.4.5 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

8.4.6 Comprovante de endereço. 

 

8.5 Assim que as atividades presenciais no UniCerrado forem liberadas, todos os documentos 

autenticados e uma foto 3 x 4 deverão ser entregues pessoalmente pelo candidato na Secretaria 

Geral do UniCerrado.  

 

8.6 Caso necessário, a qualquer momento, outros documentos poderão ser solicitados aos candidatos e 

até mesmo durante o período de duração do curso de graduação de medicina. 

 

8.7 Havendo vagas remanescentes pela não efetivação da matrícula dos candidatos(as) 

classificados(as) e convocados(as) até o dia 09/02/2021, serão convocados os candidatos(as) 

classificados(as) subsequentes, até o preenchimento das vagas disponíveis. 

mailto:secretaria@unicerrado.edu.br
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8.8 A convocação dos(as) candidatos(as) classificados(as) para ocuparem possíveis vagas 

remanescentes, conforme o item 8.7, será feita pelo site www.unicerrado.edu.br, observando-se a 

ordem de classificação. 

 

8.9 Os(A)s candidatos(as) classificados remanescentes em lista de espera poderão ser convocados 

para matricular-se no curso de medicina do UniCerrado, caso surjam novas vagas remanescentes no 

curso de medicina do UniCerrado.  

  

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará no conhecimento e na aceitação das normas e 

exigências estabelecidas no presente Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

9.2 A exatidão e veracidade das informações contidas na ficha de inscrição e nos documentos 

apresentados são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). 

 

9.3 Toda a documentação referente ao processo seletivo permanecerá arquivada pelo UniCerrado 

pelo prazo de seis meses a partir da data da publicação dos resultados, sendo posteriormente 

incinerados. 

 

9.4  Todos os horários referenciados neste Edital tem por base o horário oficial de Brasília. 

 

9.5 O(A) candidato(a) aprovado(a) poderá matricular-se no curso de medicina do UniCerrado, o 

qual adota a modalidade mista (tradicional + PBL), devendo estar ciente de que deverá cumprir com 

a matriz curricular do UniCerrado e que eventual aproveitamento de disciplinas dependerá de 

análise de compatibilidade de conteúdo e carga horária observando as normativas do UniCerrado.  

 

9.6 Para o cumprimento das adaptações curriculares, o aluno deverá obedecer a oferta das 

disciplinas e horário das aulas, respeitando o tempo mínimo e máximo de conclusão do curso de 

medicina no UniCerrado. 

http://www.unicerrado.edu.br/
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9.7 Não haverá possibilidade de atualizar o histórico escolar e pedidos de dispensa de disciplinas 

e/ou avanço de períodos em função de disciplinas já cursadas, sem a devida análise e aprovação do 

UniCerrado, por meio da Direção do curso de medicina. 

 

9.8 Havendo interesse de aproveitamento de disciplinas, o candidato selecionado deverá 

encaminhar o programa de disciplinas cursadas ou equivalente, com carimbo e assinatura da 

instituição de origem, à Direção do curso de medicina até o dia 26/02/2021 para análise. 

 

9.9 Terá a matrícula cancelada, em qualquer época, o candidato(a) que tiver participado do processo 

seletivo ou efetuado matrícula fazendo uso de documentos ou informações falsas, fraudulentas, com 

irregularidades ou outros atos ilícitos. 

 

9.10 O UniCerrado, a fim de aprimorar constantemente o ensino, reserva-se o direito de alterar o 

projeto pedagógico do curso, bem como as estruturas curriculares, o regime de funcionamento e de 

matrícula, os turnos de funcionamento, a periodicidade e demais atividades. 

 

9.11 O processo seletivo será realizado pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, juntamente com a 

Direção do curso de medicina. 

 

9.12 Os casos omissos, contraditórios e/ou inconsistentes serão resolvidos Reitoria, ouvida a Pró-

Reitoria de Ensino e Graduação e Direção do Curso de Medicina. 

 

Goiatuba, 28 de janeiro de 2021. 

 

 

 

_________________________________               ___________________________________ 

Prof. Dr. Riccely Ávila Garcia                    Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende 

             Pró-Reitor de Ensino e Graduação                                 Reitor do UniCerrado 
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(Anexo I) 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA VAGAS REMANESCENTES DO  

CURSO DE MEDICINA DO UNICERRADO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO: 

 

Nome completo:__________________________________________________________________ 

Identidade: ______________ Órgão Emissor:_________UF:____ CPF:____________________ 

Data de nascimento:_____________  Naturalidade: ______________________________________  

Nacionalidade:______________________________________ Sexo: Masculino (    ) Feminino (    ) 

Endereço:________________________________________________________________________ 

______________________________________ Bairro: ___________________________________ 

CEP:____________________ Cidade:__________________ UF:______ País:_________________  

Fone:__________________________ E-mail:___________________________________________ 

Curso de Origem: _________________________________________________________________ 

Instituição de Origem: _____________________________________________________________ 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

requeiro minha inscrição no processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes do Curso 

de Medicina para o 1º semestre letivo de 2021. Declaro para os devidos fins que li e aceito todos os 

termos do Edital 002/2021, o qual estabelece as regras do processo seletivo para vagas 

remanescentes do curso de medicina do UniCerrado. 

 

Goiatuba, _______ de __________________ de 20___. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
(por extenso) 
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(Anexo 02) 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

EDITAL 002/2021, DE 28 DE JANEIRO DE 2021 

 

PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS REMANESCENTES DO  

CURSO DE MEDICINA DO UNICERRADO 

 

À Pró-Reitoria de Ensino e Graduação e Direção do Curso de Medicina designada para 

a condução do processo seletivo de que trata o Edital citado acima. 

Nome: 

CPF: 

Data: 

Justificativa (descrever as razões da solicitação do recurso, exclusivamente neste espaço) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do candidato(a) 

 


