CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO – CESED
FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE CAMPINA GRANDE
ERRATA DO EDITAL Nº48/2017
SOLICITAÇÃO DE VAGAS PARA MEDICINA
O CESED torna público que a Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande – FCM, está recebendo solicitação de
vagas, para o 2º semestre de 2017, nas seguintes modalidades: alunos transferidos de outras Instituições, portadores de
Diploma de Ensino Superior e Mudança de Curso na IES, para o curso de Medicina, nas seguintes condições:

a) Transferência: destinada a alunos de Instituições Nacionais credenciadas junto ao MEC, cujo curso de
Medicina tenha sido autorizado e/ou reconhecido; não há vagas para ingresso por Transferência pelo
PROUNI e pelo PROBEM;

b) Portador de Diploma de Ensino Superior: destinada à estudantes graduados na Área de Saúde.
c) Mudança de Curso: destinada exclusivamente para alunos da FCM; não há vagas para ingresso por
Mudança de Curso pelo PROUNI e pelo PROBEM;
O número de vagas está disponível na Secretaria Acadêmica do campus Itararé e no Setor de Protocolo, na Central de
Atendimento ao Aluno, na Av. Senador Argemiro de Figueiredo, 1901- Itararé. Caso surjam outras vagas, antes do início
do semestre letivo, estas poderão ser preenchidas pelos candidatos da lista de espera.
INSCRIÇÕES: 12 de junho a 14 de julho de 2017
Os interessados deverão efetuar sua inscrição no sítio: http://transferenciamedicina.unifacisa.edu.br/, seguindo
as instruções nele contidas.
Para inscrição não é necessária a apresentação de documentos. Contudo, no dia das provas de seleção, toda a
documentação abaixo relacionada deverá ser apresentada, sob pena de desclassificação do candidato em caso de
descumprimento. Local de entrega da documentação: Setor de Matrícula - Térreo
Horário: após o término das provas até as 18:00h.
TAXA
R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA SOLICITAÇÃO DE VAGA
TRANSFERÊNCIA


Declaração de regularidade no ENADE;



Original do Histórico Escolar, atualizado com CRE – Coeficiente de Rendimento Estudantil já calculado, contendo
o carimbo da instituição de origem e a assinatura do responsável pelo setor;



Programa das disciplinas cursadas com as respectivas cargas horárias, contendo o carimbo da instituição de origem;



Comprovante de autorização ou reconhecimento do curso de origem;



PORTADOR DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR



Xerox autenticada do Diploma (registrado) e original do Histórico Escolar.

MUDANÇA DE CURSO


Histórico Escolar para alunos da FCM, contendo o carimbo da Instituição e assinatura da Secretária Acadêmica.

SELEÇÃO
Todos os candidatos submeter-se-ão a provas de Redação e de Anatomia Humana (escrita) a serem realizada no dia
19/07/2017, das 09h às 12h, na UNIFACISA, situada na Avenida Senador Argemiro de Figueiredo, nº 1901, Itararé em
Campina Grande – PB.

A classificação dar-se-á pela Média Aritmética da nota da Redação, nota da prova de Anatomia e o Coeficiente de
Rendimento Escolar (CRE), em ordem decrescente. – Ex.: (Nota Redação + Nota Anatomia + CRE) / 3. O aluno
deverá atender ao artigo 4º da Resolução CSA/FACISA/FCM/ESAC/002/2016, disponível
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RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO - 28/07/2017

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA


Certificado de Conclusão do Ensino Médio



Registro de Nascimento e ou Certidão de Casamento



Registro Geral



CPF



Título Eleitoral



Certificado de Dispensa de Incorporação, e ou Certificado de Reservista e ou Certificado de Alistamento Militar



Comprovante de Residência



1 foto 3x4 atual



Caso o candidato não seja o responsável financeiro, a pessoa responsável deverá vir junto com o candidato,
munido dos documento de identidade (RG) emitido por órgão competente, CPF e comprovante de residência
(cópia autenticada ou cópia mais original);



Cópia de identidade (RG) e CPF da mãe.

OBS: Todos os documentos cópias autenticadas ou cópia mais original.

Campina Grande, 16 de junho de 2017.
Gisele Bianca Nery Gadelha
Diretora-Presidente do CESED

