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EDITAL PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA NO CURSO DE
MEDICINA

A Universidade de Araraquara (UNIARA) torna público o edital para
recebimento de documentos para preenchimento de possíveis vagas
remanescentes no seu curso de medicina.
Os candidatos interessados devem protocolar seu interesse para o
processo seletivo na Central de Atendimento da UNIARA, localizada à Rua
Carlos Gomes, 1338, entre os dias 29 de julho e 05 de agosto de 2022
juntamente com um histórico escolar atualizado da Instituição de origem,
declaração de matrícula e os planos das disciplinas cursadas.
O processo seletivo poderá levar em consideração a carga horária
cumprida pelo candidato e a melhor compatibilidade curricular com a matriz
UNIARA e com os melhores desempenhos disciplinares, evidenciados pela
média aritmética das notas de aproveitamento do aluno no curso.
A existência de vagas remanescentes está vinculada à desistência de
alunos no curso ou a não rematrícula do aluno no prazo.

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 ou Nota do ENEM.
Não serão aceitos requerimentos de alunos que ingressaram na Escola
de origem por aproveitamento de estudos.

Dos resultados:
Os resultados estão previstos para serem divulgados após o dia
10/08/2022, caso haja vagas remanescentes. Os possíveis candidatos serão
contactados e a matrícula será imediata.
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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 de
nota;
⇨ 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 de eleitor;
⇨ 01 cópia simples do RG e CPF;
⇨ 02 fotos 3X4.
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