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A Universidade Estácio de Sá faz saber que estarão abertas na Secretaria Setorial de Alunos do 
Campus João Uchôa, situado na Rua do Bispo 83, no Rio Comprido, de segunda a sexta-feira, das 9 
às 17 h, as inscrições para o Concurso de Seleção de Candidatos à Transferência Externa para o seu 
curso de Graduação em Medicina (reconhecido pela Portaria Ministerial nº 755, de 15/12/2014, 
publicada no D.O.U. de 16/12/2014), a ser realizado em duas fases, para preenchimento de 35 (trinta 
e cinco) vagas dos períodos iniciais para o 2° semestre de 2015, conforme despacho da Secretária 
de Regulação e Supervisão da Educação Superior em 16 de julho de 2015, publicado no Diário 
Oficial da União em 17 de julho de 2015. Poderão concorrer candidatos regularmente matriculados 
em Cursos de Medicina, em instituição de ensino reconhecida e situada no território nacional. 1ª Fase 
(Pré-qualificação): As inscrições para esta fase, em que uma Comissão Examinadora do curso de 
Medicina designada pela vice-reitoria de Graduação da Universidade Estácio de Sá indicará se o 
candidato está apto para concorrer às vagas, estarão abertas de 22 de Julho de 2015 a 4 de Agosto 
de 2015, mediante o atendimento das formalidades: a) requerimento de inscrição fornecido pela 
Universidade Estácio de Sá; b) 2 fotocópias do documento de identidade; c) fotocópia do CPF; d) dois 
retratos 3 x 4 (recentes); e) Histórico Escolar original e cópia recentes, fornecido pela Instituição de 
origem, indicando: período em que o candidato está matriculado, número de pontos obtidos no 
Concurso Vestibular para Medicina; grau ou conceito de aprovação em cada disciplina e em caso de 
isenção apresentar o histórico onde foi cursada a disciplina isenta; f) programa das disciplinas 
cursadas, aprovado pela Instituição de origem, com as respectivas cargas horárias; g) Declaração de 
Reconhecimento do Curso h) Declaração de regularidade no ENADE; i) Declaração de regularidade 
acadêmica e j) fotocópia do comprovante de residência. O resultado desta 1ª Fase será divulgado 
pela Comissão Examinadora no dia 7 de Agosto de 2015, às 15h, e afixado no quadro de aviso da 
Secretaria do Campus João Uchôa; 2ª Fase (Qualificação): Somente os candidatos relacionados na 
listagem da 1ª fase (aptos) poderão participar da 2ª fase (Qualificação). Para isso, devem retornar ao 
local de inscrições anteriormente mencionado, no período de 10 a 11 de Agosto de 2015, e atender 
às seguintes formalidades: a) requerimento de inscrição fornecido pela Universidade Estácio de Sá; 
b) pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). PROVAS: Para todos os 
candidatos, haverá Prova Escrita, com até 10 (dez) questões. Os candidatos que tiverem nota 
inferior a 5,0 (cinco) serão eliminados. Para os candidatos que cursaram disciplinas de práticas 
haverá também prova prática incluindo conhecimentos de Propedêutica e Fisiopatologia com peso 2. 
Para aprovação o candidato deverá obter, no mínimo, média 5 (cinco). O candidato que obtiver nota 
inferior a 4 (quatro) em uma das provas estará eliminado. O preenchimento das vagas oferecidas 
será feito pelos candidatos não eliminados, alocados em ordem decrescente de notas, até o limite 
das vagas definidas. As provas escritas consistirão de questões dissertativas e/ou de múltipla escolha 
integradas elaboradas com base nos programas distribuídos por ocasião da inscrição na Fase de 
Pré-Qualificação. As adaptações curriculares e isenções de disciplinas e o Programa de Estudos dos 
alunos transferidos serão analisados caso a caso pela Coordenação do Curso. As provas escritas 
serão realizadas no dia 12 de Agosto de 2015, no Campus João Uchôa, das 9 às 12 horas. As 
provas práticas serão realizadas no dia 13 de Agosto de 2015, às 13h, no Laboratório de 
Habilidades, situado à Rua do Bispo 146, e consistirão de: a) Coleta de Anamnese; b) Realização de 
Exame Físico; c) Respostas a questões de Propedêutica e Fisiopatologia formuladas por docentes do 
Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá. A Comissão Examinadora procederá a divulgação 
das notas no dia 19 de Agosto de 2015, na Secretaria do Campus João Uchôa, às 15 horas. Os 
candidatos aprovados deverão efetuar matrícula de 20 a 21 de Agosto de 2015, das 9 às 15 horas. A 
reclassificação será divulgada no dia 24 de Agosto de 2015, às 11 horas, em lista afixada na 
secretaria do campus João Uchôa, com matrícula no mesmo dia. Nenhum resultado deste concurso 
será informado por telefone. O início das aulas para os alunos aprovados será imediato à 
formalização da matrícula. De acordo com a legislação vigente, a íntegra deste Edital, a relação do 
corpo docente com a respectiva titulação e os recursos materiais encontra-se à disposição na 
Secretaria do Campus João Uchôa. As questões referentes ao presente edital serão resolvidas no 
âmbito da Comissão Examinadora criada para conduzir o processo que emitirá parecer sobre as 
questões, se houver. 
 
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2015. 

 


