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EDITAL PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA NO CURSO DE MEDICINA

A Universidade de Araraquara (UNIARA) torna público a existência de 5 vagas para
transferência externa no Curso de Medicina, para o terceiro período- Módulo 3. Os candidatos
interessados devem fazer suas inscrições para o processo seletivo na Central de Atendimento da
UNIARA, entrada pela Rua Voluntários da Pátria, 1309, entre os dias 9 e 14 de agosto de 2019,
juntamente com o histórico da Instituição de origem e declaração de matrícula.
O processo seletivo levará em consideração a melhor nota em prova teórica- com peso 6- a
ser aplicada no dia 15 de agosto do corrente com conteúdos curriculares esperados para o aluno
de primeiro ano do curso de medicina, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Cursos de Medicina e a melhor compatibilidade curricular com os melhores desempenhos em
disciplinas, evidenciados pela média aritmética das notas de aproveitamento do aluno no cursopeso 4.

Obs.: Após a realização do Processo Seletivo, os documentos protocolados dos não
classificados ficarão à disposição do (a) candidato (a) para retirada no período de (60 dias) na
Central de Atendimento. Decorrido este prazo estes documentos serão descartados.

Dos Requisitos mínimos para Concorrer:
Somente serão aceitos os requerimentos quando o curso de origem for de Medicina,
reconhecido pelo MEC, e a forma de ingresso tenha sido mediante Processo Seletivo Vestibular.
Não serão aceitos requerimentos de alunos que ingressaram na Escola de origem por
aproveitamento de estudos.
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Da prova:
A prova será aplicada no dia 15 de agosto de 2019 às 9 horas, nas dependências do curso
de medicina- Unidade I da Universidade de Araraquara- sala 109, versando sobre conteúdos
objetivos e questões de múltipla escolha para alunos de primeira série do curso de medicina.

Dos resultados:
Os resultados serão divulgados no site www.uniara.com.br/medicina/transferencia no dia 19
de agosto e a matrícula será imediata.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA:
Por ocasião das matrículas, deverão ser entregues cópias autenticadas dos documentos
relacionados a seguir, expedidos pela Instituição de Ensino Superior de origem:
 Histórico Escolar completo, oficial e atualizado;
 Programas ou ementas das disciplinas cursadas com aproveitamento;
 Declaração de matrícula na Instituição de origem;
 01 cópia simples do histórico escolar do ensino médio
 01 cópia simples de certidão de nascimento/casamento
 01 cópia simples de quitação do serviço militar
 01 cópia simples do título eleitoral
 01 cópia simples do RG e CPF
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