EDITAL PARA TRANSFERÊNCIA NO CURSO DE MEDICINA (MÓDULO 3)- 2°SEMESTRE 2014
O Centro Universitário de Araraquara (UNIARA) dispõe de vagas para o terceiro módulo (segundo ano) do
Curso de Medicina. As declarações de interesse deverão ser protocoladas na Central de Atendimento da Unidade I da
UNIARA até o dia 25 de julho de 2014.

Requisitos mínimos para declaração de interesse:
Somente concorrerão às vagas os alunos regularmente matriculados em cursos de medicina reconhecidos pelo
MEC, sem reprovações, que tenham ingressado mediante Processo Seletivo similar ao aplicado na UNIARA.
No protocolo deverão ser anexadas cópias dos documentos relacionados a seguir, expedidos pela Instituição
de Ensino Superior de origem:

 Histórico Escolar completo e oficial, no qual conste:
dados pessoais do requerente;
endereço e telefone da Instituição de origem;
data de realização do Processo Seletivo (mês e ano); caso a forma de ingresso não tenha sido através
de Processo Seletivo, o modo deverá ser informado;
situação acadêmica informada ano a ano ou semestre a semestre, subseqüente ao ingresso, fazendo
constar:
 disciplinas (com indicação dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas horárias)
 situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa, aproveitamento de
estudos...)
 trancamento de matrícula
 abandono do curso etc
menção das legendas, se for o caso;
ENADE, devendo constar a participação ou dispensa da prova no ano de ingresso, nos termos da
Portaria Normativa
número do Decreto ou Portaria de reconhecimento da Instituição de Ensino Superior de origem e, se
for o caso, número do Recredenciamento;
número do Decreto ou Portaria Ministerial de reconhecimento/renovação de reconhecimento do
curso (com indicação da publicação em D.O.U.) ou número da Portaria do Conselho Estadual de
Educação de reconhecimento do curso (com indicação de publicação em D.O.E.).
 Sistema de aprovação da Instituição de origem (com menção das legendas, se for o caso);
 Programas ou ementas das disciplinas cursadas com aproveitamento.
OBSERVAÇÃO: Quando o número de candidatos for maior que o
número de vagas ofertadas, haverá uma Prova de Seleção cujos critérios,
calendário e programas serão informados pela UNIARA até o dia 28 de
julho de 2014.

Coordenação Pedagógica do Curso de Medicina

Araraquara, 17 de julho de 2014.

