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PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS REMANESCENTES DO CURSO DE 

MEDICINA DO UNICERRADO – EDITAL No 002/2021 

 

 

RESPOSTA AO RECURSO 

 

 

Trata-se de recurso interposto pelo candidato Carlos Antônio da Silva 

Júnior direcionado à Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, por meio de e-mail enviado 

no dia 04/02/2021 às 11h43. 

O recorrente, em síntese, pede para que as médias oriundas do 

aproveitamento de disciplinas presentes no histórico escolar, cursadas no curso de 

Ciências Biológicas em outra instituição do ensino superior, não sejam contabilizadas 

para o cálculo da média global, e que sejam contabilizadas apenas as médias das 

disciplinas cursadas no curso de Medicina. 

 

 Este é o relatório. 

 

O Edital No 002/2021 que trata sobre o processo seletivo para vagas 

remanescentes do Curso de Medicina do UniCerrado, item 5.1, relata que “será 

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

(somatório das notas dividido pelo número de disciplinas cursadas e aprovadas)”. 

O recorrente apresenta no ato da inscrição um histórico escolar que 

constam as médias das disciplinas oriundas de aproveitamento. O item 5.3 do Edital 

menciona que “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”. Neste caso, as médias oriundas do aproveitamento de disciplinas foram 
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utilizadas para cálculo da média global o que está de acordo com o Edital 002/2021, 

além disso o processo seletivo realizado está de acordo com o Edital 002/2021.  

A Pró-Reitoria de Ensino e Graduação efetiva o conhecimento do presente 

recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, mas, no mérito, nega-lhe 

provimento.  

 

 

Goiatuba, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

__________________________ 
Prof. Dr. Riccely Ávila Garcia 

Pró-Reitor de Ensino e Graduação 


