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CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO — CONSEPE
Resolucao CONSEPE n o. 089116, de 29 de dezembro de 2016.

Aprova Os critérios do Processo Seletivo de Transferências
Internas e Externas para as vagas do Curso de Graduação em
Medicina do Un1FOA, e revoga a Resolução CONSEPE no
001/16. (Ad referendum)

A Presidente do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão — CONSEPE, no uso de suas
atribuiçoes e considerando o artigo 18, inciso VII do Estatuto do Centro Universitário de Volta Redonda U ni FOA.

Resolve:

Art. 1 0 — Aprovar os critérios para as Transferências Internas e Externas de alunos regulares, para
prosseguimento acadêmico no Curso de Graduaçao em Medicina do UniFOA.
Art. 20 — Transferéncias internas, são aquelas entendidas e que se processam entre Os cursos do
prôprio UniFOA.
Art. 30 — Transferências externas, são aquelas entendidas como oriundas de cursos de outras
Instituiçoes de Ensino, autorizadas e ou reconhecidas pelo MEC para o Curso de Graduacao em Medicina
do Un1FOA.
Art. 40- A integra do Edital, Resolução e outros avisos estarão disponiveis para consulta e
informação dos interessados, no sItio eletrônico do UniFOA - www.unifoa.edu.br , e na Central de
Atendimento no Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Pocos - Volta Redonda - RJ.
Art.

50

- Cabe a Reitora do Centro Universitário de Volta Redonda — Un1FOA através do NUcleo de
Selecão Acadêmica - NSA, a publicacão do Edital de vagas disponIveis para o Processo Seletivo de
Transferencias, indicando o curso, mOdulos/perIodos e turno, respeitando as respectivas vagas existentes,
assim como o prazo de inscricão.
Art. 6° - Serão avaliadas solicitaçoes de transferéncias de alunos regularmente matriculados (art.
49 da LDB-Lei 9.394/96) em mOdulo/perIodo equivalente ou posterior de Graduacao em Medicinal ou de
cursos afins da mesma area de conhecimento (Centro de Ciências Biologicas e da SaOde) de lnstituiçoes
de Ensino Superior, pUblicas ou privadas, autorizadas ou reconhecidas pelo MEC, para prosseguimento
académico, corn frequencia regular em sua lnstituiçao de origem, conforme as vagas e condicoes
estabelecidas e disponibilizadas em Edital.
Art.

70

— Para realizar a inscricão, o candidato deverá indicar o mOdulo/perIodo para o qual deseja
pleitear a vaga, sendo que a Instituiçao não realiza análise prévia designando o mOdulo/periodo ao qua[ o
candidato deve se candidatar.
Art. 80 - 0 candidato concorre somente as vagas do môdulo/perIodo indicado no ato dainscrição.
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Art. 9° - Requisitos para pleitear a inscrição:

- 0 candidato deverã obrigatoriamente ter concluido 0(s) módulo(s) ou periodo(s) anterior(es) ao
de referenda no curso de origem corn aprovação e sem dependéncia(s).
II - Poderäo se inscrever no Processo Seletivo, na data estabelecida ern Edital, candidatos de
Graduaçao em Medicina ou cursos superiores na mesma area de conhecimento, autorizados
e/ou reconhecidos pelo MEC, devendo apresentar os seguintes documentos:
a) Côpia do ato de comprovacão (portaria ou diärio oficial) de autorizaçao e/ou reconhecimento
pelo MEC do curso de origem;
b) Declaraçao original de estar devidamente matriculado na IES de origem, comprovando a
situacao de aluno regular; 0 aluno deverá estar cursando na area afirn;
c) HistOrico escolar original do curso de origem no territOrio nacional;
d) Programa original das disciplinas cursadas ou (ementas, piano de ensino) expedido pela
IES de origem;
e) Matriz curricular original corn a carga horäria das disciplinas da IES de origem;
f) COpia do documento oficial de identidade;
g) Copia do CPF;
h) Copia do comprovante de residencia;
i) Comprovante do pagamento da taxa de inscriçâo, estabelecida no Edital.
Art. 10 - Na irnpossibilidade do comparecimento do candidato, a inscriçâo poderã ser feita através
de procuraçâo na seguinte ordem:

a) Candidato rnaior de 18 anos, instrumento particular corn firma reconhecida;
b) Candidato menor de 18 anos, instrumento püblico, assistido pelo responsavel legal.

Art. II - Ao dar entrada no pedido de inscrição o candidato assinará Termo de Ciência e

Concordãncia (Anexo I), manifestando expressamente concordãncia corn
Resoluçao e do Edital.

Os termos da presente

Art. 12 - Em todos Os casos, a falta de quaisquer documentos exigidos para a inscricäo ou a
existência de informaçOes conflitantes irnplicara no indeferimento do pedido de inscriçäo no Processo
Seletivo para transferéncias, sem que haja ressarcirnento da taxa de inscriçao paga.
Art. 13 - ApOs a efetivaçao da inscriçäo, a mesma nâo poderá ser cancelada a pedido do
candidato e nào haverá restituiçäo de quaisquer valores pagos.

Art. 14 - 0 candidato, pessoa deficiente ou nao, que necessitar de atendimento especial para
participar do Processo Seletivo de Transferências, deverá entregar no ato da inscricäo o pedido de
atendimento especial, especificando os recursos necessários para realização das provas e laudo medico
recente (original ou cOpia autenticada) que justifique o atendimento excepcional solicitado, sob pena de
indeferirnento do pedido fora do prazo.
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Art. 15 0 Processo Seletivo para o Curso de Graduacão em Medicina terá caréter classificatório
e eliminatOrio. Este Processo Seletivo é realizado em 02 (duas) etapas, e e elaborado por area de
conhecirnento, considerando-se o aproveitamento acadêrnico do candidato na IES de origern, cuja
avalia(;ao será efetuada por Banca Examinadora nomeada pela Reitora do Un1FOA.
-

Art. 16

-

Critérios de Análise da ia Etapa:

Análise do HistOrico Escolar para avaliaçao da compatibilidade das matrizes curriculares do
curso de origem corn as em vigor no Curso de Graduação em Medicina do UniFOA, de acordo
corn o rnOdulo/periodo indicado pelo candidato;

-

a) Para matriz curricular näo cornpativel corn a matriz curricular do Curso de Graduaçäo em
Medicina do UniFOA, será atribuida nota 0,0 (zero), e o candidato será eliminado do
Processo Seletivo. Considera-se rnatriz não cornpativel a matriz curricular que nâo atingir
60% (sessenta por cento) da carga horária prevista ate o rnodulo/perIodo pretendido, e/ou
cujo conteOdo programático apresente discordância de conteUdos acima de 20% (vinte por
cento) do previsto para a rnatriz curricular do Curso de Graduacao em Medicina do UniFOA.
II

Esta fase terá caráter classificatOrio e elirninatôrio e considera-se para efeito de avaliaçao da
consistência e aproveitarnento a atribuiçäo de nota variando de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 0
candidato gue obtiver nota zero será eliminado do Processo Seletivo;

-

Ill

-

Os candidatos que ingressarern em qualquer rnOdulo/periodo do Curso de Graduacao em
Medicina do UniFOA deverão cursá-lo integralrnente, pois não haverá isencão(oes) de
disciplina(s).

0 resultado da ia Etapa Anãlise do Histórico Escolar será divulgado na Central de
Atendirnento do UniFOA, no Campus Universitãrio Olezio Galotti, em Trés Pocos Volta Redonda RJ,
bern corno, estará disponIvel no sitio eletrônico do UniFOA www.unifoa.edu.br , conforme Edital.

Art. 17

-

-

-

Art. 18 Critérios de Pontuação da 2 Etapa constará de 02 (duas) provas sendo 01 (uma)
Prova de Conhecimentos e 01 (uma) Prova de Habilidades:
-

A Prova de Conhecimentos abrangerá os conteUdos programaticos do(s) rnôdulo(s)/periodo(s)
anterior(es) do Curso de Graduacao em Medicina do UniFOA, que será proposta pela Banca
Examinadora, avaliando habilidades e competéncias do candidato, corn atribuicao de pontos,
variando de 0,0 (zero) a 70,0 (setenta), sendo distribuldos da seguinte maneira: 02 (duas)
questoes discursivas, valendo 15 (quinze) pontos cada, e 20 (vinte) questoes de mUltipla
escolha, valendo 2,0 (dois) pontos cada;

-

II

ApOs realizacao da Prova de Conhecirnentos apontada no item anterior, os candidatos serão
submetidos a uma Prova de Habilidades,
abrangendo os conteUdos do(s)
mOdulo(s)/perIodo(s) anterior(es) do Curso de Graduaçao em Medicina do UniFOA, valendo
30,0 (trinta) pontos;

-

Ill

-

0 candidato que obtiver no somatório das notas relativo a Prova de Conhecimentos e
Prova de Habilidades indicadas nos itens anteriores, nota igual ou inferior a 50,0
(cinquenta) pontos, será eliminado do Processo Seletivo. A Prova de Habilidades será
gravada para fins de registro e documentacao académica;

IV A prova de habilidades abrangerá os conteUdos programáticos do(s) rnOdulo(s)/periodo(s
anterior(es) do Curso de Graduaçäo em Medicina, que sera proposta pela Banca Exarninadora,
avaliando habilidades e cornpetências do candidato;
-

V
VI

W. Pauk

-

Para realizar a Prova de Habilidades, seré exigido o uso do jaleco, devendo o candidato portai
o mesmo no mornento da aplicaçao da prova, sob pena de desclassificação;

-

0 conteUdo programatico das provas serã entregue ao candidato no ato da inscricão.
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Art. 19 - 0 NUcleo de Seleçao Acadêmica, visando a preservaçäo da veracidade e autenticidade
do Processo de Seleçao, podera proceder, no ato da aplicacäo das provas, a coleta de Impressoes de
Digitais, bern como fará a contraprova da digital dos candidatos, quando iniciar as aulas. 0 candidato gue
Se recusar a coleta de Impressöes de Dkiitais serã eliminado do Processo Seletivo e terã sua
matrIcula cancelada.

Art. 20 - A classificaçao final no Processo Seletivo se dará pela soma dos resultados das 02
(duas) etapas, Análise do HistOrico Escolar e Provas de Conhecirnentos, bern como Habilidades e será
publicada pelo Nücleo de Seleção Acadérnica do UniFOA, em ordem de classificaçao para cada
modulo/periodo do Curso de Graduacao em Medicina do UniFOA, observando-se a ordern decrescente de
pontuacão, estando habilitados a matricula exciusivamente os candidatos classificados de acordo corn o
nUmero de vagas existentes.

Art. 21 - Na eventualidade de anulacao de questao, a pontuação respectiva será creditada a todos

os candidatos.
Art. 22 - Ocorrendo ernpate na classificação, o desernpate se processara autornaticamente
aplicando-se os seguintes critérios, sucessivarnente:

a) Maior pontuação na Prova de Conhecirnentos;
b) Maior pontuaçäo na Prova de Habilidades;
c) Persistindo o ernpate, terã prioridade o candidato corn idade mais avancada.
Art. 23 - A decisäo da Banca Examinadora e soberana e caberá recurso dirigido
UniFOA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apOs a divulgaçäo de cada Etapa.

a

Reitora do

Art. 24 — Os gabaritos da Prova de Conhecirnentos e Prova de Habilidades serão divulgados no
sitio eletrOnico do UniFOA www.unifoa.edu.br , de acordo corn o Edital.
Art. 25 — 0 resultado da 2 1 Etapa — Prova de Conhecimentos e Prova de Habilidades será
divulgado conforme Edital, na Central de Atendirnento do UniFOA, no Campus Universitärio Olezio Galotti,
ern Trés Poços - Volta Redonda - RJ, bern corno, estará disponIvel no sitio eletrônico do UniFOA
www.unifoa.edu.br , obedecendo a ordern de classificação e ate o lirnite de vagas existentes na epoca do
encerramento do processo.
Art. 26 - 0 candidato habilitado a rnatrIcula deverá cornparecer a Secretaria do Curso de
Graduacao ern Medicina do UniFOA para retirada da Declaraçäo de Vaga, para obtencao, na IES de
origern da Guia ou Declaraçao de Transferencia que Ihe possibilitará a rnatricula no UniFOA, dentro do
rnOdulo/periodo fixado na declaraçao de vaga.
Art. 27 - A Guia de Transferéncia, deverá ser enviada pela lnstituiçào de origem a Central de
Atendirnento do UniFOA, Campus Universitário Olezio Galotti, ern Trés Poços - Volta Redonda - RJ, no
prazo fixado pela IES de origern ou no prazo fixado pela leg islacao.
Art. 28 - 0 candidato que näo apresentar a Guia de Transferência corn os docurnentos
complernentares solicitados pelo UniFOA rnediante protocolo, na Central de Atendimento no Campus
Universitário Olezio Galotti, ern Trés Pocos - Volta Redonda - RJ, no prazo fixado em Edital irnplicarã na
perda da vaga, corn cancelamento da matricula se tiver sido efetuada, não sendo devolvido qualquer valor
pago a tItulo de rnensalidades ou taxas.
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Art. 29 — As matriculas serão realizadas na Central de Atendimento do UniFOA, no Campus
Universitário Olezio Galotti, em Três Pocos - Volta Redonda - RJ, conforme datas e horários estabelecidos
no Edital.
Art. 30 - Na impossibilidade do comparecimento do candidato, a matricula podera ser feita através
de procuraçäo corn poderes especificos para realizar rnatrIcula, podendo assinar documentos respectivos
e correlatos.
a) Candidato maior de 18 anos, instrurnento particular corn firma reconhecida;
b) Candidato menor de 18 anos, instrurnento pUblico, assistido pelo responsavel.
Art. 31 — 0 näo comparecimento no prazo estabelecido no Edital, para efetuar a matricula,
desclassifica inapelavelmente a candidato, sendo chamados sucessivamente as candidatos
rernanescentes, na rigorosa ordem de classificaçao, desde que tenharn alcancado a grau rninimo previsto
na presente Resoluçäo e atendendo as requisitos bäsicos para cursar o môdulo/perIodo pretendido, ate a
preenchimento das vagas.

Art. 32 - Ao se matricular, o aluno transferido assinará urn terma de adesäo ao Contrato Padräo
de Prestacao de Serviços Educacionais, que será cobrado pela sernestralidade do rnOdulo/perIodo dividido
pela nOmero de meses canstantes no semestre letivo, juntamente corn seu Responsável
Financeiro/Fiador, se for o caso, para se qualificarern no Segura Educacional estipulada pela FDA, em
idénticas candiçoes as dos alunos regulares e dos admitidos em Processo Seletivo (Vestibular).
Art. 33 - A compravaçäo do pagamento da prirneira parcela da semestralidade/anuidade do
candidato rnatriculado na IES de origem dar-lhe-á direito, por total liberalidade da FDA a compensacão
desse valor somente sabre a prirneira parcela devida na mensalidade no UniFOA. Se o valor rnencianado
for inferior ao do Curso de Graduaçâo em Medicina desta Instituiçao, caberá a pagamenta cornplementar
correspandente a diferença da rnensalidade praticada no Un1FOA. Se o rnesrno for superior, näo será
aplicado qualquer tipo de devolucao ou cornpensaçao.
Art. 34 - Alérn da cornpensacao por liberalidade da Instituiçäo apontada no Artiga 33 desta
Resoluçao, a aluno matriculado terá direito sarnente ao desconto de pantualidade, näo se aplicando
qualquer outra desconto em razäa de convênio ou pelo ato da transferencia.
Art. 35 - Serã cancelada a matrIcula do aluno transferido, em qualquer módula/perIodo da
realizaçao do curso, caso tenha utilizado documentos ou infarmaçoes falsas, fraudulentas ou de qualquer
outra rneia ilIcito, sem direito ao ressarcimento ou devolucao de quaisquer valores pagos ate a data do
cancelamento, cabendo a Instituiçaa a direito de acão de cabrança dos débitos pendentes ate data do
desligarnento.

Art. 36 - Para fins desta Resoluçäo, a terrna matriz modular integrada é aquela aprovada pelo
projeta pedagogico do curso a partir de 2009.2.
Art. 37 - Em caso de desclassificaçao a documentaçao podera ser retirada na Secretaria do Curso
de Graduaçao em Medicina apOs a divulgaçao da segunda etapa e dentro do prazo de 90 (naventa) dias
pela prOprio candidato ou atraves de procuração, observando-se a seguinte:

if

a) Candidata maior de 18 anos, instrurnento particular corn firma reconhecida;
b) Candidato rnenor de 18 anos, instrumento publico, assistido pela réspôRsável legal.
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Art. 38 0 candidato que desejar retirar a documentação que foi entregue no ato da inscrição, em
razäo de sua desclassificaçao, deverá solicitar por escrito a devolucão da docurnentação a Secretaria do
Curso de Graduação em Medicina e sO poderá fazer a retirada 3 (trés) dias Uteis apos a solicitaçao, de
segunda a sexta-feira, das 8h as 16h.
—

Art. 39 Apôs o prazo de 90 (noventa) dias, o UniFOA poderá descartar os documentos entregues
pelo candidato no ato da inscricão, caso as mesmos näo sejarn retirados conforme estabelecido neste
Ed ita I.
-

Art. 40 Os casos omissos e situacoes näo previstas na presente Resolucao e no Edital, seräo
resolvidos pela Reitoria do UniFOA, ouvida a Mantenedora.
—

Art. 41 A presente Resolucao tern caráter Ad referendum, e entra em vigor a partir desta data,
revogando as disposiçOes em contrário, especialmente a Resoluçao do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão CONSEPE n°. 001/16, de 04 dejaneiro de 2016.
-

—

Sala do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

—

CONSEPE

Volta Redonda, 29 de dezembro de 2016.

ProfessoraClaudiaamada Utagawa
\P,1dent'CONSEPE
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ANEXO I:

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

A Fundaçao Oswaldo Aranha e ao Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA
Eu.............................
(nome do candidato)
Candidato(a) ao Processo Seletivo de Transferência, pleiteando uma vaga no Curso de Graduacao em
Medicina no mOdulo/periodo ...........................................declaro estar ciente e concordo em acatar o Edital
e a Resoluçäo n°. 089/16 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, além das normas
pertinentes ou as que dele emanarem, constantes no sitio eletrOnico do Un1FOA - www.unifoa.edu.br .

Volta Redonda . .......... de ........................................de

Assinatura do Candidato
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