
Universidade Santo Amaro

EDTTAL No 012t2022

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE TR.ANSFERÊNCIA EXTERNA PARA
O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO - UNISA

20 SEMESTRE LETIVO DE 2022

A Magnífica Reitora da Universidade Santo Amaro - UNISA, em uso de suas
atribuições legais, torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de
Seleçäo de Transferência Externa para o curso de Medicina da Universidade
Santo Amaro - 20 semestre letivo de 2022.

I DAS DTSPOSTçÕES CenRrS

1.1 O Processo Seletivo é regido por este Edital, Regimento, Regulamentos e,
eventualmente, por resoluções complementares que vierem a ser publicadas
pela Reitoria.

1.2 O Edital refere-se à oferta de vagas remanescentes no Processo de
Seleção de Transferência Externa, ingresso no 20 semestre de 2022 no curso de
Medicina, no 50, 60 e 70 semestres do ano letivo de2022 da Universidade Santo
Amaro - UNISA.

2 DAS TNSCRTçOES

2.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condiçöes estabelecidas neste Edital, em relaçäo às quais nâo poderá
alegar desconhecimento.

2.2 Poderäo inscrever-se, candidatos matriculados em cursos de graduação em
Medicina, autorizados ou reconhecidos pelo MEC, bem como aqueles
autorizados pelo Poder Público - Conselho Estadual de Educaçäo no Brasil.

2.3 As inscrições para o Processo Seletivo de Transferência Externa ao curso
de Medicina da Universidade Santo Amaro - UNISA serão realizadas via lnternet,
a partir das 15h do dia 05 de maio de 2022 até as 21h do dia 18 de julho de 2022
no site www.unisa.br.

2.3.1 Após a realizaçäo da inscriçäo, o interessado deverá protocolar de
forma presencial, a entrega dos documentos descritos abaixo junto à
Central de Atendimento ao Candidato , de 2a a 6a-feira, das th às 19h,
e aos sábados, das th às 12h, na Rua lsabel Schmidt, no 349, Metrô
Adolfo Pinheiro - Santo Amaro/São Paulo/SP ou na Rua Prof. Enéas
de Siqueira Neto, 340 - Jardim das lmbuias, Säo Paulo/SP,
respeitando o período vigente das inscriçöes.

Caso for opçäo enviar a documentação via Correio, se faz necessário
enviar todas as cópias autenticadas em cartório com Aviso de
Recebimento (4.R.) para o endereço: Universidade Santo Amaro -
Unisa, Caixa Postal 35020-6, CEP 04801-070, São Paulo, SP -
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cuidados do Processo Seletivo.
lmportante, a documentação deverá chegar na Universidade
impreterivelmente até dia 18 de julho de 2022. Documentação
entregue fora do prazo seräo desconsideradas.

I Atestado atualizado de vínculo com a IES de origem; emissäo com data do
semestre vigente, status de matriculado ou trancado (no caso do status
estiver como Trancado, é necessário constar o período de validade do
trancamento);

It Histórico Escolar (original) do curso de origem, contendo a carga horária de
cada componente curricular cursado e/ou em curso, estágio ou outras
atividades curriculares; informaçöes sobre a situação do ENADE, dados do
processo seletivo e portaria de autorizaçäo e/ou reconhecimento do curso,
devendo constar número e data da publicação no D.O.U. Para os cursos que
respondem ao Poder Público Municipal ou Estadual brasileiro, deve constar
a autorização e/ou reconhecimento conforme órgäo/documento equivalente.

lll Programa dos componentes curriculares cursados com aprovação
(validado e assinado) na IES de origem. Na hipótese do candidato ter tido
aproveitamento de estudos na lnstituição de origem, deverá entregar também
o programa de componentes curriculares da IES correspondente, juntamente
com o Histórico Escolar, contendo a carga horária de cada componente
curricular cursado.

2.4 A inscrição será considerada efetivada, somente após o pagamento da taxa
de inscriçäo no valor de R$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais), assim como
o recebimento da documentação exigida conforme item 2.3.1, respeitando prazos
e local estipulados neste Edital.

2.5 O pagamento da taxa deverá ser efetuado exclusivamente por meio do
boleto bancário emitido no ato da inscrição, impreterivelmente até a data de
vencimento impressa no mesmo. Näo serão concedidas isenções de taxa de
inscrição e/ou dilaçöes de pazo de vencimento.

Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no
sentido de recolher o valor da taxa de inscriçäo somente após tomar
conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Processo de Seleção, bem
como estar apto para efetuar a transferência externa.

2.6 Não haverá, sob nenhuma hipótese, devoluçäo da taxa de inscrição e a
mesma terá validade exclusiva para o Processo Seletivo de que trata este Edital.

2.7 A documentaçäo exigida näo poderá em hipótese nenhuma ser
complementada ou substituída após o p'azo fixado neste Edital.

2.8 A inscriçäo e a aprovação no processo seletivo não garante a efetivaçäo da
matrícula do candidato no Curso de Medicina. A efetivação está condicionada à
apresentação dos documentos relacionados no item 6.3 do presente Edital e ao
pagamento da taxa de matrícula.

2.9 As informações dos dados cadastrais no ato da inscrição é de
responsabilidade do candidato, sob as penas da lei.
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3 DAS VAGAS

3.1 O processo seletivo pressupõe o preenchimento de 13 vagas
remanescentes no curso de graduação em Medicina, conforme quadro
abaixo:

N9 DE VAGASEMESTRE TURNO

o45e lntegral

6e lntegral 02

7e lntegral 07

3.2 O quadro acima corresponde ao número mínimo de vagas, que poderá ser
alterado após a definição final dos resultados acadêmicos do curso e do
encerramento da rematrícula do 2o semestre de 2022. Havendo alteração no
número de vagas, a UNISA publicará no site www.unisa.br o aditamento do
referido Edital.

3.3 Não serão disponibilizadas vagas para transferência de alunos provenientes do
PROUNI.

4 DO PROCESSO DE SELEçÃO

4.1 O Processo de Seleção compor-se-á de duas Fases.

4.1.1 Primeira Fase - Análise Documental e Curricular, de caráter
eliminatória, a qual visa determinar:

a) Se os documentos protocolados, conforme item 2.3.1 encontram-se de
acordo com o previsto neste Edital;

b) Se há compatibilidade do currículo do candidato com o do curso de
Medicina da UNISA;

c) O período (semestre) ao qual o candidato será vinculado em caso de
aprovação e

d) As disciplinas que o aluno deverá cursar em regime de adaptação em
caso de aprovaçäo e matrícula.

4.1.1.1 Somente estará apto para participar da Segunda Fase, o
candidato que:

a) O resultado da análise do Histórico Escolar e Conteúdos
Programáticos dos componentes curriculares cursados, apresentar
compatibilidade para a continuidade dos estudos da grade curricular do
curso de graduação em Medicina da UNISA.

Será eliminado do Processo Seletivo o candidato com currículo
incompatível à inserção no semestre em que há vagas disponíveis neste
Edital.

b) Manifestar ciência e aceite por escrito relativo ao resultado da Primei

Campus lnterlagos: Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, 340 - Jardim das lmbuias, 5ão Pauto - 5P

Campus Metrô Adolfo Pinheiro: Rua lsabel Schmidt, 349 - Santo Amaro, São Pauto ' SP

Campus Metrô Marechal Deodoro: Rua Dr. Gabriet dos Santos, 30 - Santa Cecilia, 5ão Pauto'SP



Universidade Santo Amaro

Fase, incluindo os componentes curriculares que deverá cursar em
regime de adaptaçäo, sem o que näo poderá realizar a Segunda Fase.

4.1.1.2 Será eliminado do Processo Seletivo, o candidato que:

a) Tenha o currículo incompatível à inserçäo no semestre em que há
vagas disponíveis neste Edital.

b) Näo manifestar ciência e aceite do resultado da Primeira Fase no
prazo, incluindo as condições acadêmicas não passíveis de revisão em
caso de aprovação e matrícula.

4.1.2 Segunda Fase Avaliaçäo Escrita, sem consulta, contendo
respectivamente 10 questões discursivas, envolvendo interpretação de
textos ou situaçöes cotidianas, que avaliam habilidades e competências do
candidato conforme Anexo ll.

A data e local da realização da Avaliação Escrita será no dia 29 de julho de
2022, das 10h às 12h, no Campus Metrô Adolfo Pinheiro, Rua lsabel
Schmidt, no 349, Metrô Adolfo Pinheiro - Santo Amaro/São Paulo/SP. O
candidato deverá apresentar-se no local de prova às th para assinatura do
termo de ciência e aceite dos resultados da Primeira Fase e condições
acadêmicas em caso de aprovação e matrícula.

4.2 A avaliação terá duraçäo de 2 (duas) horas e abrangerá temas relacionados
à área de Medicina, conforme etapa a ser cursada, seguindo o sugerido na matriz
curricular do Curso de Medicina da UNISA - Anexo ll.

4.3 Não será permitido fumar no local do exame (Lei Estadual no 13.541, de 7
de maio de 2009).

4.4 Serão automaticamente desclassificados, sem possibilidade de recurso, os
candidatos ausente na avaliação, no dia, horário e local determinado pelo
presente Edital, ou que faça uso de qualquer tipo de consulta durante a
realização da avaliação.

4.5 A avaliação escrita será atribuída nota de zero a dez pontos, considerando
o gabarito oficial. Será considerado aprovado e classificado o candidato que
obtiver na avaliação, nota igual ou superior a 6,0 (seis). O candidato com nota
inferior a 6,0 (seis) estará automaticamente reprovado e desclassificado.

4.6 Em caso de empate na classificação das fases do processo seletivo, serão
considerados os seguintes critérios:

I O maior número de componentes curriculares passíveis de
aproveitamento;

ll O melhor aproveitamento médio no conjunto das disciplinas cursadas na
IES de origem.
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5 DO RESULTADO

5.1 Da Primeira Fase:

5.1.1 O resultado da Primeira Fase será publicado no site wr¡vw.unisa.br, dia
26 de julho de 2022.

5.1.2 Será indicado o semestre a que o candidato será inserido em caso de
aprovação na Primeira Fase, sendo que esse apontamento define a
avaliaçäo que o mesmo deverá realizari

5.l.3Os candidatos poderão apresentar recurso ao resultado apenas da
Primeira Fase, até o dia 27 dejulho de 2022, mediante manifestação escrita
junto à Central de Atendimento ao Candidato, na Rua Isabel Schmidt, no

349, Metrô Adolfo Pinheiro - Santo Amaro/Säo Paulo/SP ou na Rua Prof.
Enéas de Siqueira Neto, 340 - Jardim das lmbuias, São Paulo/SP.

5.1.4Os resultados dos recursos serão divulgados no site www.unisa.br
dia 28 de julho de 2022 após às 15h

5.2 Da Segunda Fase:

5.2.1O resultado da classificação final dos candidatos aprovados no
Processo Seletivo de Transferência Externa 2022 para o curso de Medicina
será divulgado no dia 01 de agosto de 2022, a partir das 15h, no site
www.unisa.br e na Central de Atendimento ao Candidato, na Rua Isabel
Schmidt, no 349, Metrô Adolfo Pinheiro - Santo Amaro/São Paulo/SP ou na
Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, 340 - Jardim das lmbuias, São Paulo/SP.

5.2.2 Não será permitido obter informações de classificaçäo por telefone.

5.3 Os resultados de todas as fases seräo divulgados constando nome do
candidato e semestre para o qual foi classificado.

5.4 Serão convocados para matrícula os candidatos classificados dentro do
número de vagas disponíveis no semestre/curso.

5.5 Este processo seletivo não prevê vista da avaliação escrita e nem recurso
para a Segunda Fase.

6. DA MATR|CUM

6.1. A Matrícula é o ato formal de ingresso e de vinculação do aluno a um dos
cursos da UNISA, gerando sua aceitação às disposições do Estatuto, Regimento
Geral, Normas Gerais e decisöes dos órgãos colegiados da UNISA.

6.2. Os candidatos aprovados e classificados por ordem de notas da Avaliaçäo
Escrita, dentro do número de Vagas divulgadas, seräo convocados para a
matrícula, que deve ser realizada no período de 02 de agosto de 2022 a 05 de
agosto de 2022, exclusivamente na Central de Atendimento ao Candidato, na
Rua lsabel Schmidt, no 349, Metrô Adolfo Pinheiro - Santo Amaro/Säo Paulo/SP
ou na Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, 340 - Jardim das lmbuias,
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Paulo/SP. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das th às 19h;
sábados, das th às 12h.

6.3. No ato da matrícula, o candidato classificado deverá entregar uma cópia
autenticada em cartório e/ou uma cópia simples acompanhada do original dos
seguintes documentos:

a) Documento de ldentidade com foto;
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Certidão de Nascimento e/ou de Casamento;
d) Título de Eleitor;
e) Certificado Militar ou equivalente;
0 Comprovante de endereço;
g) Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;
h) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
i) Requerimento de matrícula (disponibilizado pela UNISA);
j) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente assinado

pelo candidato ou por seu responsável legal, no caso de menor de 18
(dezoito) anos, ou procurador devidamente habilitado por procuração com
firma reconhecida e

k) Comprovante de quitação do pagamento da parcela de matrícula.

6.4. Candidatos estrangeiros deverão apresentar 01 (uma) cópia de cada um
dos documentos abaixo:

a) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);
b) Passaporte (ldentificação e visto na condição de estudante e/ou visto

equivalente de confirmação da regularizaçäo da permanência no Brasil);
c) Ceftidäo de Nascimento ou casamento;
d) Comprovante do endereço;
e) Cadastro de Pessoa Física - CPF (se houver);
f) Caso tenho realizado estudos equivalentes ao Ensino Médio no exterior,

é necessário a entrega do Parecer de equivalência de estudos emitidos
pelo Conselho Estadual de Educação; histórico escolar e certificado de
conclusão do Ensino Médio e toda documentaçäo deve estar traduzida
para a língua portuguesa, por meio de tradutor oficialjuramentado.

Em nenhuma hipótese será permitida a matrícula sem a apresentação do
comprovante de conclusäo do Ensino Médio, sendo considerada nula, para todos
os efeitos a classificaçäo do candidato, se o mesmo não apresentar até a data
da matrícula. O candidato brasileiro ou estrangeiro que tenha realizado estudos
do Ensino Médio no exterior, deverá apresentar declaração de equivalência dos
estudos emitido pelo Conselho Estadualde Educação, expedida em data anterior
à matrícula.

6.5. A matrícula poderá ser feita por terceiros, mediante apresentação de
procuração específica assinada pelo candidato, sem necessidade de
reconhecimento de firma, acompanhada de cópias da cédula de identidade, CPF
e comprovante de residência do procurador, bem como dos documentos do
candidato, especificados neste Edital no item 6.3.
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6.6 Caso as vagas não sejam completadas, poderá ocorrer convocação de
novos estudantes via segunda chamada, através do site www.unisa,br

6.7. Na hipótese excepcional e exclusiva, o aluno ter realizado a matrícula após
o início das aulas do período letivo, a rescisäo poderá ser requerida no prazo
máximo de 7 (sete) dias corridos da pactuação da matrícula.

7. DAS DTSPOS|çÖES FtNAtS

7.1 A inexatidäo de dados e/ou irregularidades nos documentos apresentados,
mesmo que verificada posteriormente, implicará na nulidade da inscrição e/ou
da matrícula, bem como de suas consequências.

7 .2 Será nula de pleno direito, a qualquer tempo, a classificação do candidato que
tenha participado do Processo Seletivo e realizado matrícula fazendo uso de
documentos falsos ou utilizado de meios ilícitos.

7.3 De acordo com o que estabelece o Regimento Geral e as Normas e
lnstruçöes Acadêmicas e Financeiras da UNISA, o aluno transferido está sujeito
às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, aproveitados os estudos
realizados com aprovação no curso de origem.

7.4 As cópias dos documentos relativos ao presente processo seletivo serão
arquivadas de forma permanente pela UNISA, a contar da data abertura do
protocolo, näo podendo ser retiradas pelo candidato independente do resultado
obtido.

7.5 As aulas teräo início no dia 08 de agosto de 2022. Näo haverá
complementação e/ou reposiçäo de carga horária ministrada até a data da
efetivaçäo da matrícula.

7.6 Os casos omissos relativos ao presente Edital, serão resolvidos pela Comissão
Coordenadora do Processo Seletivo de Ingresso ao curso de Medicina da
Universidade Santo Amaro - Unisa.

7.7 O presente Edital encontra-se publicado na íntegra no site www.unisa.br.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicaçäo, revogadas as disposiçöes
em contrário.

Universidade Santo Amaro, 05 de maio de 2022

rlj-L.LÀ____r__
Prof Luciane Lúcio Pereira

Reitora
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