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EDITAL Nº 001, DE 03 DE JANEIRO DE 2017 

 

 

Torna pública a abertura do Processo Seletivo de 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA para ingresso no 

curso de Graduação em Medicina da UNINGÁ 

para o ano letivo de 2017. 

 

 

A UNINGÁ – Centro Universitário Ingá, Instituição de Ensino Superior (IES) 

credenciada pelo Ministério da Educação por meio da Portaria Nº 776/2016, com sede na Rodovia PR 317 

(Av. Morangueira), nº 6114, CEP 87035-510, na cidade de Maringá – Estado do Paraná, por seu Reitor, 

Prof. Me. Ricardo Benedito de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais torna pública a 

abertura do Processo Seletivo de TRANSFERÊNCIA EXTERNA para ingresso no curso de 

Graduação em Medicina da UNINGÁ, para o ano letivo de 2017, o que se dará nos termos seguintes: 

 

1. DO CURSO, DA SÉRIE E DAS VAGAS 

1.1 O presente edital visa o preenchimento de vagas remanescentes da 3ª e 4ª séries do curso de 

graduação em MEDICINA da UNINGÁ, por meio de Transferência Externa, para ingresso no 1º Semestre 

do ano letivo de 2017, conforme tabela a seguir: 

SÉRIE VAGAS REMANESCENTES/ OFERTADAS 

3ª SÉRIE 06 (seis) 

4ª SÉRIE 10 (dez) 

2. DO INGRESSO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

2.1 O Processo Seletivo de Transferência Externa, objeto do presente Edital, visa a concessão de matrícula 

a aluno(a)s oriundo(a)s de curso de graduação em Medicina ofertado por Instituição de Ensino Superior 

Nacional ou Estrangeira, devidamente autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação ou 

Instituição Estrangeira equivalente, para prosseguimento de seus estudos na UNINGÁ. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente pela internet por meio do site 

www.uninga.br, com início às 18h do dia 06 de janeiro de 2017 e encerramento às 16h do dia 24 de 

janeiro de 2017, devendo o(a) interessado(a) efetuar o pagamento da taxa até a mesma data. 

3.2 No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá anexar obrigatoriamente todos os documentos descritos 

abaixo: 

a) Histórico Escolar do Curso de Graduação em Medicina de origem contendo carga horária, frequência e 

média final obtida nos componentes curriculares cursados; 

b) Programa completo das disciplinas aprovadas; 

http://www.uninga.br,/
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c) Declaração emitida pela Instituição de origem do candidato, que conste: o sistema de avaliação do 

rendimento escolar e a tabela de conversão de conceitos em notas, se for o caso, quando a referida tabela 

não constar no histórico escolar; 

d) Declaração de vínculo emitida pela Instituição de origem, matrícula ou trancamento contendo o 

período de validade do trancamento, devidamente assinada; 

e) Declaração emitida pela Instituição de origem do candidato em que conste o Ato Oficial Autorizativo 

ou de Reconhecimento do curso; 

f) Cópia simples da Carteira de Identidade (frente e verso na mesma folha); 

g) Cópia simples do CPF (frente e verso na mesma folha) ou Comprovante de Inscrição no CPF obtido 

por meio do sistema e-CAC no site da Receita Federal do Brasil na internet. 

3.2.1 Os candidatos oriundos de instituições de ensino estrangeiras deverão apresentar os documentos 

indicados nos itens “a” à “d” ou seu equivalente local, devidamente legalizados junto autoridade pública 

educacional local, as repartições consulares do Ministério das Relações Exteriores e visados pela 

Embaixada ou Consulado do Brasil no país onde o documento foi expedido, sendo que após estes 

procedimentos, devem ser traduzidos por tradutor público juramentado residente no Brasil. 

3.2.2 A documentação estrangeira traduzida deve ser acompanhada do respectivo original.  

3.3 Após o preenchimento do formulário de inscrição e confirmação das informações, o candidato deverá 

emitir o boleto bancário referente à taxa de inscrição no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e efetuar seu 

pagamento exclusivamente na rede bancária (observando o prazo de vencimento ao gerar o boleto), bem 

como guardar o comprovante de pagamento para eventual comprovação.  

3.4 A inscrição somente será efetivada após a identificação eletrônica do pagamento da respectiva taxa. 

3.5 O simples agendamento do pagamento em instituição bancária não é suficiente para efetivação da 

inscrição. 

3.6 Não está autorizado depósito bancário na conta corrente da IES ou qualquer outra forma de pagamento. 

3.7 Não será concedida isenção total ou parcial da taxa de inscrição, bem como não haverá restituição do 

valor pago em razão de desistência do candidato, restituição esta que ocorrerá na hipótese de cancelamento 

do Processo Seletivo. 

3.8 O Programa das disciplinas já cursadas com aprovação, devidamente visado pela Instituição de origem, 

deverá ser postado via correios para a UNINGÁ no endereço: Rodovia PR 317, nº 6114, Parque Industrial 

200, CEP 87035-510, Maringá – PR, tendo como data limite para postagem o dia 24 de janeiro de 

2017; 

3.8.1A UNINGÁ não se responsabiliza por eventuais atrasos ou extravio dos documentos enviado por 

correios. 

3.9 Para fins de apurar a veracidade das informações prestadas pelo candidato, a UNINGÁ se resguarda no 

direito de, a qualquer tempo, solicitar informações ou documentos adicionais que julgar necessário, pelo 

que o candidato autoriza expressamente, por meio de sua inscrição neste processo seletivo, a consulta de 

seus dados pessoais junto a órgãos públicos ou Instituições de Ensino. 

3.10 O candidato que deixar de encaminhar qualquer dos documentos descritos no item 3.2, 3.2.1, 3.2.2 e 
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3.8, bem como, deixar de apresentar nova informação ou documento, nos termos do item 3.9, estará 

automaticamente desclassificado. 

4. DAS FASES DE AVALIAÇÃO 

4.1. A avaliação dos candidatos será constituída das seguintes fases todas de caráter classificatório e 

eliminatório: 

AVALIAÇÕES PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

MÍNIMA 

I. Avaliação Teórica (AT) 50 pontos 25 pontos 

II. Análise de Currículo (AC) 40 pontos 10 pontos 

III. Entrevista (E) 10 pontos 5 pontos 

4.2 DA AVALIAÇÃO TEÓRICA 

4.2.1 A avaliação teórica será constituída por uma prova composta por questões de múltipla escolha, no 

total de 20 (vinte) questões, no valor de 2,5 (dois pontos e meio) cada, totalizando 50 (cinquenta) pontos. 

4.2.2 Os temas que serão abordados na Avaliação Teórica estão indicados no Anexo I deste Edital e dizem 

respeito à temas específicos do ensino da Medicina. 

4.2.3 A prova será realizada no dia 02 de fevereiro de 2017, com início às 09h e término às 12h, no Bloco 

G, localizado no campus da UNINGÁ, na Rod. PR 317 (Av. Morangueira), nº 6114, Parque Industrial 200, 

na cidade de Maringá, Paraná, sendo que o ensalamento será divulgado a partir das 16h do dia 01 de 

fevereiro de 2017. 

4.2.4 O candidato deverá chegar ao local de realização da prova com antecedência mínima de 01 (uma) 

hora de seu início, devendo estar ciente que pontualmente às 09h, ocorrerá o fechamento das portas e não 

será mais permitido acesso ao candidato à sala de realização da prova. 

4.2.5 Para a realização da prova o candidato deverá apresentar documento oficial original de identificação 

com foto, devendo os candidatos estarem ciente que NÃO SERÃO ACEITOS como documentos de 

identificação: carteira de estudante, certidão de nascimento, título de eleitor e CNH sem foto. 

4.2.6 O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da aplicação da prova, o documento de 

identificação exigido no item 4.2.5, por motivo de perda, furto, roubo ou extravio, deverá apresentar 

Boletim de Ocorrência, emitido por autoridade policial no prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores à 

realização da prova. 

4.2.7 O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 

identificação do candidato. 

4.2.8 A apresentação de documento falso ou a prestação de informações falsas implicarão na 

desclassificação do candidato, a qualquer tempo, sujeitando-o(a), ainda, às penalidades previstas no art. 

299 do Decreto Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal. 

4.2.9 A prova deverá ser identificada e respondida pelo(a) candidato(a) utilizando-se caneta esferográfica 

azul ou preta. 
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4.2.10 Será proibido o uso de materiais de uso pessoal durante a realização da prova, tais como borracha, 

estojo, cadernos, livros, entre outros. 

4.2.11 O candidato receberá um envelope antes do início da prova onde obrigatoriamente deverá 

acondicionar seus pertences pessoais, incluindo relógios, telefones celulares e outros pertences estranhos à 

prova, sendo que o envelope será lacrado por um dos fiscais de sala e acondicionado no chão, ao lado da 

carteira do candidato, devendo o candidato estar ciente ainda que bolsas, malas e sacolas deverão ser 

colocadas à frente da sala de aula. 

4.2.12 Durante a realização das provas, será proibida a consulta a qualquer material adicional e o uso de 

dicionário, de calculadora eletrônica, de telefone celular, computador, tablet, máquina fotográfica, 

filmadora, receptor, gravador, iPod, agenda eletrônica, boné, gorro, turbante, relógio, aparelho de 

deficiência auditiva, aparelhos de MP3 ou similares.  

4.2.13 Aqueles que precisarem usar aparelho para deficiência auditiva deverão solicitar autorização via 

requerimento, conforme especificado no atendimento especial, ciente que antes da realização o 

equipamento poderá ser vistoriado pelo fiscal de sala. 

4.2.14 Somente será permitido ao candidato retirar-se da sala de prova após decorrido o período de 

01(uma) hora do seu início, sendo que ao final da prova, deverão permanecer no recinto os 03 (três) últimos 

candidatos, até que todos concluam suas provas. 

4.2.15 Na hipótese de o candidato precisar ausentar-se da sala de prova temporariamente, ele deverá ser 

acompanhado por um fiscal. 

4.2.16 Será concedido atendimento especial ao candidato com deficiência, mediante solicitação prévia e 

apresentação de laudo de médico emitido por especialista na área, em papel timbrado, emitido há menos de 

um ano, contendo a descrição da deficiência e o Código Internacional de Doenças (CID). O laudo deverá 

ser protocolado junto ao Protocolo Geral da UNINGÁ, até o prazo final de inscrição, conforme o presente 

Edital. 

4.2.17 Ao final da prova, o candidato entregará ao fiscal de sala o gabarito com a transcrição das respostas 

das questões constantes do caderno de provas, devidamente assinado. 

4.2.18 Será excluído do processo seletivo o candidato que durante a realização da prova: 

a) For surpreendido em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou utilizar livros, códigos, 

manuais, apostilas, impressos, anotações, telefone celular, aparelhos eletrônicos ou outros aparelhos de 

telecomunicações e qualquer outro recurso não previsto neste Edital; 

b) Afastar-se da sala de provas durante a realização, sem autorização e desacompanhado de um fiscal; 

c) Deixar de assinar a lista de presença; 

d) Descumprir qualquer regra estabelecida no presente Edital. 

4.2.19 Serão anuladas as questões em que o(a) Candidato(a), ao preencher a folha de resposta: 

a) Marcar mais de uma alternativa; 

b) Rasurar a resposta; 

c) Deixar a resposta em branco. 
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4.2.20 A UNINGÁ divulgará no dia 03 de fevereiro de 2017, a partir das 18h, o RESULTADO PRÉVIO 

da Avaliação Teórica, contendo a pontuação obtida pelos candidatos, a respectiva situação, bem como a 

relação dos classificados para a fase seguinte. 

4.3 DA ANÁLISE DE CURRÍCULO 

4.3.1 A análise de currículo consiste em análise de equivalência de estudos anteriores a ser realizada por 

Comissão de Avaliação especialmente designada para este fim, tendo como base os documentos indicados 

nas alíneas “a” a “e” do item 3.2 e conforme o caso com inclusão dos documentos descritos nos itens 3.2.1 

e 3.2.2,  o que se dará segundo os critérios definidos para o aproveitamento de estudos constantes de 

regulamentação específica aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNINGÁ e 

disposições seguintes: 

4.3.2 A análise de equivalência entre disciplinas cursadas na IES de origem em relação às disciplinas 

integrantes da matriz curricular do curso de Medicina da UNINGÁ, considerará: 

a) Sua carga horária teórico/prática; 

b) Seu conteúdo programático teórico/prático; 

c) A metodologia de ensino adotada no curso. 

4.3.3 A analise de equivalência julgará as disciplinas cursadas como: integralmente equivalente, 

parcialmente equivalente ou não equivalente. 

4.3.4 Será considerada como integralmente equivalente as disciplinas cursadas que apresentarem: 

a) Identidade de metodologia de ensino, considerando que a UNINGÁ adota a metodologia mista 

(tradicional e ativa); 

b) Identidade de, no mínimo, 100% de conteúdo programático teórico/prático; 

c) Identidade de, no mínimo, 75% da carga horária teórico/pratica; 

4.3.5 Será considerada como parcialmente equivalente as disciplinas cursadas que apresentarem: 

I. Identidade de metodologia de ensino, considerando que a UNINGÁ adota a metodologia mista 

(tradicional e ativa); 

II.  Identidade de, no mínimo, 50% de conteúdo programático teórico/prático; 

III. Identidade de, no mínimo, 50% da carga horária teórico/pratica. 

4.3.6 As disciplinas que não forem consideradas, ao menos, parcialmente equivalentes serão consideradas 

não equivalentes. 

4.3.7 Por ocasião do ingresso no curso de candidato aprovado no presente processo de seleção, as 

disciplinas consideradas como integralmente equivalentes acarretam na dispensa do cumprimento da 

disciplina equivalente no currículo do curso da UNINGÁ. 

4.3.8 As disciplinas consideradas como parcialmente equivalentes obrigam o estudante a cumprir 

determinada carga horária e atividades acadêmicas em regime de complementação de estudos, ao passo 

que as disciplinas não equivalentes deverão ser cursadas integralmente, em ambos os casos, em regime 

denominado “Adaptação Curricular”. 

4.3.9 A dispensa de cumprimento de disciplinas em razão de equivalência de estudos pressupõe a 
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aprovação na disciplina cursada na IES de origem ou o cumprimento integral dos seus créditos totais, onde 

este sistema for adotado. 

 

4.3.10 Para fins de pontuação, será atribuído 40 (quarenta) pontos para cada uma das disciplinas 

integralmente equivalentes, 20 (vinte) pontos para cada uma das disciplinas parcialmente equivalentes e 0 

(zero) pontos para cada uma das disciplinas não equivalentes. 

4.3.11 A nota final da avaliação de currículo se dará mediante a média aritmética simples entre o total de 

pontos obtidos conforme acima e o número total de disciplinas da série para qual se inscreveu o candidato 

bem como das anteriores. 

4.3.12 A UNINGÁ divulgará no dia 07 de fevereiro de 2017, a partir das 18h, o RESULTADO PRÉVIO 

da Avaliação de Currículo, contendo a classificação dos candidatos, segundo a pontuação obtida nesta fase, 

a respectiva situação, bem como a relação dos candidatos classificados para a fase seguinte. 

 

4.4 DA ENTREVISTA 

 

4.4.1 A fase da entrevista será realizada no dia 09 de fevereiro de 2017 das 09h às 12h e das 14h às 18h 

no campus da UNINGÁ, na Rod. PR 317, 6114 – Parque Industrial 200, na cidade de Maringá – Paraná, 

em local a ser previamente informado, ocasião na qual será apresentado ao candidato o Quadro de 

Aproveitamento de Estudos com o resultado da avaliação de que trata o item 4.2 e objetivará avaliar o 

interesse e a disponibilidade do estudante em cumprir o Plano de Estudos prévio propostos pela IES para 

fins de adaptação curricular em razão do ingresso em série avançada, considerando o fato que a adaptação 

curricular poderá ocorrer em horários e regimes pedagógicos alternativos. 

4.4.2 Serão atribuídos 10 (dez) pontos ao estudante que demonstrar interesse e disponibilidade de 

cumprimento, 5 (cinco) pontos para interesse e disponibilidade parcial e 0 (zero) pontos na hipótese de não 

interesse, indisponibilidade de cumprimento do plano de estudos ou não comparecer à fase de entrevista, o 

que será registrado em termo de ciência e concordância. 

5. DO RESULTADO FINAL 

5.1 A NOTA FINAL do presente processo de seleção será constituída da seguinte forma: 

NF = NAT + NAC + NE 

5.2 Onde se entende que: 

NF = Nota Final 

NAT = Nota da Avaliação Teórica 

NAC = Nota da Avaliação de Currículo 

NE = Nota da Entrevista 

5.3 Os candidatos serão classificados, segundo a pontuação obtida, em ordem decrescente e poderá receber 

os seguintes resultados: 

a) APROVADO – o candidato que pontuar no limite das vagas ofertadas, na primeira chamada; 

b) CLASSIFICADO – o candidato que pontuar a partir do limite das vagas ofertadas (lista de espera); 
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c) DESCLASSIFICADO – o candidato que não obtiver a pontuação mínima exigida nas fases 

anteriores; que de usar de meios ilícitos para realização da avaliação teórica; que prestar declarações ou 

apresentar documento(s) falso(s), em qualquer fase do concurso; que atentar contra a disciplina e a boa 

ordem dos trabalhos na sala de provas; que não apresentar os documentos exigidos na fase de inscrição 

descritos no item 3.2. 

d) AUSENTE – o candidato que não comparecer no local de prova dentro do horário estabelecido no 

presente Edital. 

5.4 Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios, em sua ordem: 

a) Será melhor classificado o candidato que obtiver a maior nota na Avalição Teórica;  

b) Será melhor o candidato que obtiver a maior nota na Avaliação de Currículo; 

c) Será melhor classificado o candidato que obtiver a maior nota na Entrevista. 

d) Será melhor classificado o candidato de maior idade. 

5.5 O RESULTADO FINAL com as respectivas notas das avaliações e classificação final dos candidatos 

será divulgado no dia 10 de fevereiro de 2017, a partir das 14h, no site da UNINGÁ. 

6. DOS RECURSOS 

6.1 Os candidatos poderão apresentar recurso às fases de avaliações do presente processo de seleção, a 

partir da data da divulgação do resultado e até as 18h do dia seguinte, exclusivamente por meio da opção 

correspondente na página do concurso na internet. 

6.2 Os recursos, assim como os casos omissos e situações não previstas no presente Edital, serão avaliados e 

resolvidos em primeira instância pela Comissão Organizadora do processo de seleção e em última instância, 

pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da UNINGÁ - CEPEX. 

6.3 As razões de recursos devem ser claras e objetivas, apontando precisamente o ponto de discordância e os 

fundamentos para tanto, sob pena de não serem conhecidos. 

6.4 A questão da prova que por ventura vier a ser anulada por recurso, será pontuada a todos os candidatos. 

6.5 As decisões quanto aos recursos interpostos serão publicadas na área do candidato na página do 

concurso na internet, até 24 (vinte e quatro) horas após sua interposição. 

6.6 Às 18h do dia 13 de fevereiro de 2017, será publicado o RESULTADO FINAL e DEFINITIVO após o 

julgamento dos recursos devidamente homologado pela Reitoria. 

7. DAS MATRÍCULAS 

7.1 O ingresso no curso se dará por meio do ato denominado Matrícula Inicial, reservado a candidatos 

aprovados no presente concurso e se dará mediante apresentação e homologação dos documentos exigidos 

e pagamento dos encargos educacionais correspondentes, na forma prevista neste item. 

7.2 O candidato aprovado no limite das vagas deverá apresentar-se pessoalmente na sede da UNINGÁ à 

Rod. PR 317 (Av. Morangueira), 6114 – Parque Industrial 200, na cidade de Maringá – Paraná, para 
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realização de sua matrícula, de segunda a sextas-feiras das 08h às 18h, observando a seguinte ordem 

classificação e chamada: 

a) Primeira chamada, nos dias 14 a 15 de fevereiro de 2017;  

b) Segunda chamada, nos dias 16 a 17 de fevereiro de 2017; 

c) Terceira chamada, nos dias 20 a 21 de fevereiro de 2017; 

d) Quarta chamada, nos dias 22 a 23 de fevereiro de 2017; 

e) Quinta chamada, no dia 24 de fevereiro de 2017. 

7.3 Na hipótese de restarem vagas ociosas, após o dia 24/02/2017, novas chamadas poderão ocorrer e serão 

publicadas por meio de editais específicos, seguindo a ordem de classificação dos candidatos aprovados e 

até a data limite de validade do presente edital, desde já delimitada à 26/04/2017. 

7.4 Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer dentro do prazo estabelecido na respectiva 

chamada, ou comparecendo não apresentar toda a documentação exigida para confirmação da matrícula. 

7.5 Dos documentos para efetivação da matrícula: 

7.6 Do Candidato:  

a) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e recentes; 

b) 1 (uma) cópia legível da Carteira de Identidade (R.G.); 

c) 1 (uma) cópia legível do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

d) 1 (uma) cópia legível da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, conforme estado civil, 

se for separado/divorciado, apresentar certidão devidamente averbada; 

e) 1 (uma) cópia legível do comprovante de endereço atual (água ou luz); 

f) 2 (duas) cópias legíveis e autenticadas do Histórico Escolar do Ensino Médio (2º Grau), além da 

respectiva certidão de conclusão; 

g) 2 (duas) cópias legíveis e autenticadas do Diploma de Ensino Médio (2º Grau), nos casos de cursos 

Técnico- Profissionalizantes; 

h) Atestado de vacinação em dia, conforme Portaria nº 597 do Ministério da Saúde, de 08 de abril de 

2004 e Lei Municipal nº 6.821/2005, de 13 de abril de 2005; 

7.7 Do Devedor(a) Solidário(a): 

a) 1 (uma) cópia legível da Carteira de Identidade (R.G.) do devedor solidário ou representante legal 

se for o caso, bem como do respectivo cônjuge; 

b) 1 (uma) cópia legível do Cadastro de Pessoa Física – CPF, do devedor solidário ou representante 

legal se for o caso, bem como do respectivo cônjuge;  

c) 1 (uma) cópia legível da certidão de nascimento ou casamento do devedor solidário; 

d) 1 (uma) cópia legível do comprovante de endereço (água ou luz) do devedor solidário ou 

representante legal se for o caso;  

e) 1 (uma) cópia legível do comprovante de rendimento atual do devedor solidário ou representante 

legal se for o caso, bem como do respectivo cônjuge ou companheiro(a), que somados devem ser superior 

ao dobro do valor da parcela do curso.  

f) A comprovação supracitada poderá ocorrer por meio de Cópia da Declaração de Imposto de Renda 

da Pessoa Física 2015-2016 e respectivo recibo de entrega à RFB e na hipótese de inexistência desta, será 
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aceito alternativamente, os três últimos contracheques (no caso de renda fixa), decore ou pró-labore emitido 

por profissional de contabilidade devidamente inscrito CRC ou ainda Contrato de locação ou arrendamento. 

7.8 Da documentação a ser preenchida e assinada no ato da matricula, pessoalmente, pelo candidato (a) e 

seu(sua) devedor(a) solidário(a): 

a) Requerimento de Matrícula Inicial, fornecido pela UNINGÁ, em 2 (duas) vias, devidamente 

preenchidos e com a assinatura do acadêmico; 

b) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, fornecido pela UNINGÁ, em 2 (duas) vias, 

devidamente preenchidos e com a assinatura do acadêmico, devedor(es) solidário(s) e seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) se casado(s) for(em), todas com reconhecimento de firma em Cartório e duas testemunhas 

maiores de idade; 

c) Ficha de Cadastro Acadêmico, fornecido pela UNINGÁ, em 1 (uma) via, devidamente preenchida e 

com a assinatura do(a) acadêmico(a); 

d) Ficha de Cadastro do Devedor Solidário, fornecido pela UNINGÁ, em 1 (uma) via, e com a 

assinatura dos devedor(es) solidário(s) e seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em). 

7.9 Não pode figurar como devedor(a) solidário(a): 

a) O cônjuge ou companheiro (a) do estudante; 

b) Os inscritos em cadastros de restrição de crédito. 

7.10 A idoneidade cadastral do devedor solidário é condição para efetivação da matrícula, estando, tanto o 

estudante quanto seu devedor solidário, cientes que no ato da matrícula será realizada consulta pela 

UNINGÁ/UNINGÁ junto aos cadastros de proteção ao crédito. 

7.11 A não entrega de todos os documentos exigidos indicados nos itens anteriores, implicará no 

indeferimento da matrícula.  

7.12 A efetivação da matrícula será objeto de análise pela Comissão de Vestibular, podendo ser 

homologada ou não pela Reitoria. 

8. DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS 

8.1 O valor da anuidade escolar, das parcelas da anuidade e o valor da hora/aula no curso para fins de 

adaptação curricular constam do Anexo II do presente Edital. 

8.2 No ato da matrícula, o candidato deverá arcar com os seguintes encargos educacionais: 

a) Valor correspondente à Primeira Parcela da Anuidade Escolar da série de ingresso,  

b) Valor correspondente à totalidade da carga horária das disciplinas das séries anteriores a serem 

cursadas em regime de adaptação, cujo pagamento deverá se dar a vista. 

8.3 Fica desde já ciente o candidato que em nenhuma hipótese será concedido parcelamento do valor 

indicado na alínea “b” do item anterior. 

8.4 O valor dos encargos educacionais indicado na alínea “b” do item 7.13.2 será apurado pelo 

Departamento Financeiro da UNINGÁ e considerará a carga horária das adaptações curriculares à serem 

cumpridas e o valor da hora/aula indicado no Anexo II do presente Edital. 
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8.5 O não pagamento da totalidade dos encargos educacionais indicados neste item, por ocasião da 

matrícula, acarretará seu indeferimento. 

8.6 Os encargos educacionais de que tratam este item, poderão ser custeados com recursos do FIES, 

mediante aditamento de transferência do financiamento a ser requisitada pelo estudante junto ao SISFIES, 

devendo o pedido de transferência do financiamento ser comprovado por ocasião da matrícula. 

8.7 Caso o aditamento de transferência do financiamento para a UNINGÁ, por qualquer razão, não possa 

ser realizado para o 1º Semestre/2017, o estudante ingressante deverá arcar diretamente com os encargos 

previstos, sem prejuízo de realização do aditamento de transferência para os períodos letivos seguintes. 

8.8 Os encargos decorrentes de disciplinas cursadas em regime de adaptação, quando do ingresso em série 

avançada do curso, previsto na alínea “b” do item 7.13.2, se de outra forma não for convencionado pelas 

partes, deverão ser acrescidos ao valor dos aditamentos semestrais seguintes, inclusive de dilatação do 

contrato de financiamento, sendo que, na hipótese de tais encargos, ou fração destes, por qualquer razão, 

não possam ser acrescidos ao contrato de financiamento, o estudante e seu devedor solidário passam a ser 

devedores diretos da obrigação. 

9. DO PLANO DE ESTUDOS 

9.1 O aluno ingressante por meio do presente edital deverá cumprir integralmente as disciplinas da série de 

ingresso não dispensadas, assim como as disciplinas das séries anteriores em regime de adaptação 

curricular, conforme Plano de Estudos a ser elaborado pela Coordenação do Curso de Graduação em 

Medicina da UNINGÁ. 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1 A efetivação da inscrição do candidato implicará no conhecimento e na concordância das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

10.2 Todas as publicações de que tratam o presente Edital serão realizadas exclusivamente por meio do 

área do candidato inscrito na página do concurso no site da UNINGÁ em www.uninga.edu.br. 

10.2.1 É dever incondicional do candidato acompanhar todas as fases e publicações realizadas neste 

processo seletivo, na forma acima, ficando ciente que a Instituição não se obriga a realizar qualquer 

comunicação por meio diverso, ainda que eventualmente o faça em determinado momento. 

10.3 Na hipótese de serem esgotadas todas as chamadas complementares de que tratam os itens 7.2 e 7.3 e 

houverem vagas ofertadas remanescentes, poderá a Instituição, à seu critério de conveniência, realizar 

reclassificação dos candidatos não matriculados, para ingresso em séries anteriores à inicialmente 

pretendida, considerando a possiblidade de enquadramento resultante da avaliação curricular.  

10.4 O candidato não matriculado poderá retirar junto ao Protocolo Geral da IES, pessoalmente ou por 

terceiro munido de procuração com poderes específicos para tanto, mediante requerimento, a 

documentação apresentada de que trata o item 3.2, sendo que após o prazo 12 (doze) meses a 

documentação será inutilizada. 

10.5 O período letivo do candidato ingressante no Curso de Graduação em Medicina por meio do processo 

seletivo de que trata o presente edital, terá início previsto em 13/02/2017, conforme calendário acadêmico 

disponibilizado no site da Instituição. 

10.6 Os atos previstos neste edital poderão ser anulados a qualquer tempo, caso seja constatada a 

http://www.uninga.edu.br/
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idoneidade de informações prestadas e documentos apresentados candidato, em relação à este, sem prejuízo 

dos demais. 

10.7 O presente Edital entra em vigor a partir de sua publicação. 

10.8 Os casos omissos serão solucionados em primeira instância pela Comissão Organizadora do Processo 

Seletivo e em segunda pela Reitoria da UNINGÁ. 

 

Publique-se 

 

 

 

Prof. Me. Ricardo Benedito de Oliveira 

Reitor da UNINGÁ 
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ANEXO I 

 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO PROVA 

TEÓRICA 

EDITAL Nº 001, DE 03 DE JANEIRO DE 2017 

 

3ª SÉRIE 

 

MICROBIOLOGIA 

 

Morfologia  bacteriana.  Formas:  coco,  bacilo,  espiral.  Pleomorfismo.  Estrutura  bacteriana.  Parede 

celular. Bactérias diferentes (arqueobactérias, micoplasmas, micobactérias).  Membrana plasmática. 

Nucleóide. Ribossomos. Outras estruturas: cápsula, flagelos, fímbrias, vacúolos. Endósporos. Nutrição 

e metabolismo bacteriano.  Nutrientes  e  necessidades  nutricionais.  Metabolismo  bacteriano.  Curva 

de  crescimento.  Métodos  de medida.  Genética bacteriana.  Microbiota  normal  do  corpo humano. 

Patogenicidade e fatores de virulência de bactérias. Antimicrobianos: conceitos e propriedades gerais. 

Controle de microrganismos. Fungos. Vírus. Nutrição e metabolismo bacteriano. Genética bacteriana. 

Microbiota normal do corpo humano. Patogenicidade e fatores de virulência de bactérias. 

Antimicrobianos: conceitos e propriedades gerais. Controle de microrganismos. 

 

IMUNOLOGIA 

 

Imunidade inata. Reconhecimento de antígenos por receptores de células T e B. A geração dos 

receptores de antígenos dos linfócitos. Apresentação de antígenos para os linfócitos T. O 

desenvolvimento e sobrevivência dos linfócitos.  Resposta imune mediada por linfócitos T. Imunidade 

adaptativa contra infecção e contra tumores. Falhas nos mecanismos de defesa do hospedeiro. Alergia 

e hipersensibilidades. Autoimunidade e transplante. Vacinação e imunohematologia. Técnicas 

imunológicas para diagnóstico clínico. Diagnóstico imunológico de doenças reumáticas. Diagnóstico 

imunológico de doenças bacterianas. 
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PARASITOLOGIA 

Conceitos    parasitológicos    e    principais    conceitos    imunológicos    aplicados    à    parasitologia. 

Interação ambiente, parasito, hospedeiro.   Protozoários de interesse para o homem, características 

gerais. Helmintos de interesse médico.   Platelmintos de interesse para o homem:   características 

gerais.  Nematodes de interesse para o homem: características gerais. Artrópodes parasitos ou vetores 

de doenças. Parasitoses emergentes. 

 

PATOLOGIA GERAL 

 

Respostas    celulares    ao    estresse    e    aos    estímulos    nocivos.     Adaptação    celular    ao 

crescimento    e    à diferenciação. Lesão celular reversível e irreversível. Deposições intracelulares e 

calcificação patológica. Morfologia do dano celular e da necrose. Características gerais da inflamação e 

histórico.   Inflamação   aguda.   Estímulos   para   a   inflamação   aguda   (PAMPs,   DAMPs,   reações 

imunológicas  e  corpos  estranhos).  Mediadores químicos  da  inflamação.  Padrões  morfológicos  da 

inflamação  aguda.  Término  da  inflamação  aguda.  Inflamação   crônica.  Efeitos  sistêmicos   da 

inflamação   e   consequências   da   inflamação  defeituosa  ou  exagerada.  Tecido  de  renovação  e 

reparação:  regeneração, cicatrização e fibrose. Distúrbios hemodinâmicos. Neoplasias. 

 

FARMACOLOGIA 

 

Farmacologia.  Farmacocinética.  Farmacodinâmica.   Fármacos  que  atuam   no  Sistema  Nervoso 

Autônomo e na junção neuromuscular. Farmacologia Cardiovascular e Renal. Farmacologia do sistema 

endócrino. Farmacologia do sistema respiratório Fármacos que atuam no sistema nervoso central. 

Farmacologia do sistema digestório. Farmacologia do câncer e imunossupressão. Anestésicos. 

 

SAÚDE COLETIVA 

 

Saúde e ambiente. Reconhecimento dos equipamentos urbanos. Educação em saúde. Histórico da 

Saúde Pública no Brasil. Movimentos de Reforma Sanitária. Sistema Único de Saúde – SUS. Lei 8080 

e Lei 8142. Controle social. Decreto 7508. Financiamento em saúde no Brasil. Política nacional da 

Atenção Básica de Saúde. Redes de Atenção à Saúde Política Nacional de Humanização. Política 

Nacional  de  Atenção  Saúde  nos  diferentes  ciclos  de  vida  respeitando  as  diferenças  raciais, 
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culturais e sociais.  Política Nacional de Imunização. Estratégia Saúde da Família. Núcleo de Apoio a 

Estratégia Saúde da Família. Política Nacional de Promoção à Saúde. 

 

HABILIDADES CLÍNICAS 

 

Semiologia Médica. Relação Médico Paciente. Método Clínico e Interpretação dos Sinais Vitais. 

Anamnese. Exame Físico Geral. Semiologia do Abdome. Semiologia do Estômago e Duodeno. 

Semiologia do Intestino Delgado.  Semiologia do cólon, reto e ânus.  Semiologia do Pâncreas e Fígado. 

Semiologia do Sistema Urinário. Semiologia do Exame Neurológico. Força Motora e Padrões de Perda 

de Força. Pares Cranianos. Semiologia dos Distúrbios de Movimento. Semiologia dos Sistemas na 

Clínica Torácica. Exame Cardiovascular. Sistema Cardiovascular. 

 

4ª SÉRIE 

 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Semiologia  Pediátrica.  Exame  Físico.  Puericultura.  Alimentação  na  Infância.  Alimento  materno. 

Atividade Física e Esporte. Crescimento Normal, Desenvolvimento Normal. Puberdade Normal, 

Calendário Vacinal. Desidratação. Hidratação Venosa. Distúrbios Hidroeletrolíticos. Desnutrição. 

Proteico Calórica. Deficiências Vitamínicas e Minerais. Acidentes na Infância. Doenças Exantemáticas. 

Infecções Partes Moles.   Alergias.  Dermatologia Pediátrica. 

 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA MULHER 

 

Ginecologia. Fisiologia menstrual. Mastologia. Anamnese ginecológica. Exame físico ginecológico. 

Consulta em mastologia. Tensão pré-menstrual. Métodos contraceptivos, dismenorréia e abordagem 

das doenças benignas das mamas.  Doenças  infecciosas  e  benignas do  trato  genital.  Doenças do 

trato  urogenital    e distopias além dos princípios de sexologia obstetrícia. Abordagem semiológica do 

pré - natal e do parto. Patologias obstétricas. 
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ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO ADULTO 

 

Cardiologia: Prevenção 1ª e 2ª de eventos cardiovasculares. Anatomia e Fisiologia Cardíaca. Doença 

Hipertensiva. Insuficiência Cardíaca. Insuficiência coronária (IAM e angina). Arritmias.  Valvopatias. 

Parada   Cardior r espiratória    e    Ressuscitação    Cardiopulmonar.    Dislipidemias:    Diagnóstico    e 

Tratamento.  Exames em cardiologia. Pneumologia: Anatomia e Fisiologia Respiratória. Dispneia e 

tosse. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Asma. Cor pulmonale e Hipertensão pulmonar. Síndrome 

de Desconforto Respiratório Agudo. Tuberculose Pulmonar. Doenças Pulmonares Parenquimatosas. 

Doenças  Infecciosas  Pulmonares. Nódulos  e  Câncer de  Pulmão.  Derrames  pleurais. Exames  em 

Pneumologia.  Endocrinologia:  Anatomia  e  Fisiologia  dos  eixos  funcionais.  Doenças  da  Tireoide. 

Diabetes  Melitus,  Cetoacidose  e  Coma  diabético  e  hipoglicemia.       Doenças       da       Adrenal. 

Acromegalia   e   Gigantismo.   Prolactinomas.   Puberdade   Precoce. Alterações do Metabolismo do 

Cálcio e doenças ósseo metabólicas. Obesidade. Nutrologia: Gorduras, Carboidratos,  Proteínas e 

Vitaminas. Parâmetros de Avaliação em Nutrologia. Avaliação Nutrológica do Adulto e da Criança. 

Desnutrição e Estados Carenciais. Obesidade: Etiopatogenia e tratamento. Terapia nutricional enteral e 

parenteral. Síndrome Metabólica. Dietoterapia e atividade física. Transtornos da conduta alimentar. 

Prescrição de dieta em diferentes condições clínicas. Antioxidante uso clínico. Hipovitaminoses, 

Hipervitaminoses e Vitaminoterapia. Aspectos Nutrológicos nas Doenças Crônicas. 

 

SAÚDE COLETIVA 

 

Saúde e ambiente. Reconhecimento dos equipamentos urbanos. Educação em saúde. Histórico da 

Saúde Pública no Brasil. Movimentos de Reforma Sanitária. Sistema Único de Saúde – SUS. Lei 8080 

e Lei 8142. Controle social. Decreto 7508. Financiamento em saúde no Brasil. Política nacional da 

Atenção Básica de Saúde. Redes de Atenção à Saúde Política Nacional de Humanização. Política 

Nacional de Atenção Saúde nos diferentes ciclos de vida respeitando as diferenças raciais, culturais e 

sociais. Política Nacional de Imunização. Estratégia Saúde da Família. Núcleo de Apoio a Estratégia 

Saúde da Família. Política Nacional de Promoção à Saúde. 

 

CLÍNICA CIRÚRGICA 

 

Esôfago, estômago e Duodeno-Hemorragia     digestiva     alta.     Bases     anátomo-fisiológicas     do 

esôfago.Megaesôfago chagásico.   Hérnia hiatal.   Câncer de esôfago.   Membranas e anéis 

divertículos do esôfago. Lesões corrosivas. Perfuração esofágica. Úlcera péptica e tratamento cirúrgico. 
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Câncer gástrico. Complicações pós gastrectomia. Colo, Reto e Ânus:- Doença diverticular do cólon. 

Neoplasias de cólon e obstrução do intestino grosso. Hemorróidas.    Abscesso e fistulas anais. 

Fissura anal. Megacólon chagásico. Neoplasias perianais e de canal anal. Abdome agudo (apendicite 

aguda, colecistite, obstrução intestinal, pancreatite, úlcera péptica perfurada). Pâncreas-   Pancreatite 

crônica. Lesões císticas do pâncreas. Necrose e abscesso do pâncreas. Tumor endócrino de pâncreas. 

Tumor exócrino de pâncreas. Transplante de pâncreas. Fígado e Vias Biliares- Hipertensão. Cistos 

hepáticos. Abscesso hepático. Doenças vasculares hepáticas. Tumores hepáticos. Transplante de 

fígado. Litiase vesicular e colecistite crônica e aguda. Coledocolitíase Colangite. Tumor de vias biliares. 

 

PSIQUIATRIA 

 

Entrevista psiquiátrica e Psicopatologia (Exame do Estado Mental).  Psicoterapias.  Psicofarmacologia 

clínica aplicada. Transtornos de personalidade. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. 

Transtornos de humor. Transtornos de ansiedade. Transtornos alimentares. Transtornos mentais e 

comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa. Retardo mental. Emergências psiquiátricas. 

Suicídio. Transtornos psiquiátricos da infância e da adolescência. Transtornos somatoformes, 

conversivos e dissociativos. Atestados e Receitas Médicas. 

 

PATOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS 

 

Sistema Reprodutor Feminino. Vulva. Vagina. Útero. Tubas Uterinas. Ovários. Placenta. Mama. Trato 

Genital Masculino. Pênis. Testículo. Próstata. Rim e sistema urinário. Sistema Cardiovascular e vasos 

sanguíneos. Hipertensão arterial, doença aterosclerótica, aneurismas e dissecção da aorta, vasculites, 

tromboflebite e flebotrombose, síndromes das veias cavas inferior e superior, hemangiomas, 

linfangiomas, glomangiomas, sarcoma de Kaposi, mangioendotelioma, angiossarcoma, 

hemangiopericitoma. Insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, morte súbita cardíaca, cardiopatia 

hipertensiva,  febre  reumática  e  cardiopatia  reumática,  endocardite  infecciosa,  vegetações  não 

infecciosa, miocardiopatias dilatada, hipertrófica e restritiva, derrame pericárdico, pericardite aguda e 

crônica, mixoma e efeitos cardíacos das neoplasias não cardíacas. 

 

TÉCNICAS CIRÚRGICAS 

Assepsia e Antissepsia. Preparo do Paciente Cirúrgico.   Cicatrização.   Complicações cirúrgicas. 

Resposta endócrina metabólica ao trauma. Princípios de anestesia (Anestesia local, troncular, geral e 
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vias aéreas difíceis). Infecção em Cirurgia. Fios de Sutura, Materiais e montagem da mesa cirúrgica. 

Princípio geral das biópsias. Princípio de cirurgia pediátrica. Princípio de cirurgia de tendões e nervos. 

Princípio de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Cirurgia das hérnias do abdome. Enxertos e Retalho. 

Princípios  gerais  da cirurgia de artérias  e  veias.  Princípios de  Vias  aéreas  e  Traqueostomia.  

Toracotomias,  punção  e  drenagem pleural. Vias de acesso ao  abdome.   Princípios de  cirurgia 

videolaparoscópica. Princípio geral da cirurgia intestinal. Ressecção e Anastomose Intestinal. 

Derivações intestinais. Princípio de cirurgias de urgência.  Princípios  de  cirurgia  minimamente  

invasiva  vascular.  Princípios  Gerais  da  Cirurgia  de Fígado. Princípio da Cirurgia de vias Biliares. 

Princípio da cirurgia de Pâncreas. Avanços em Cirurgia Plástica. Ética em Cirurgia. 

 

 

 

Prof. Me. Ricardo Benedito de Oliveira 

Reitor da UNINGÁ 
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ANEXO II 

EDITAL Nº 001, DE 03 DE JANEIRO DE 2017 

 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

VALOR DA ANUIDADE R$ 87.552,00 

VALOR DAS PARCELAS DA ANUIDADE R$ 7.296,00 

VALOR DA HORA/AULA 

3ª SÉRIE R$ 68,40 

4ª SÉRIE R$ 81,07 

 

 

 

 

 

 

Prof. Me. Ricardo Benedito de Oliveira 

Reitor da UNINGÁ 

 


