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PRINCIPAIS DÚVIDAS - INSCRIÇÃO  
 
Onde eu faço minha inscrição para participar do processo Seletivo? 
As inscrições para o Vestibular 2023/1 estão disponíveis exclusivamente pela internet, nos sites 
https://www.aietec.com.br e pelo Site da Universidade.  

 
Qual o período de inscrição para o vestibular 2023?  
As inscrições para o Vestibular 2023/1 estarão abertas no período de 26 de outubro de 2022 a partir das 15 horas 
até 09 de janeiro de 2023 até às 15 horas. 
 
Inscrições estão disponíveis exclusivamente pela internet, no site nos sites https://www.aietec.com.br e da IES 
escolhida por cada candidato(a). 
 
As inscrições encerram-se às 15h do dia 09 de janeiro de 2023. O prazo de pagamento do boleto bancário expira 
também no dia 09 de janeiro de 2023 até às 15h. 
 
IMPORTANTE: Cada candidato(a) poderá efetivar apenas uma inscrição para o Vestibular de que trata o edital. 
 

Qual o valor da inscrição? 
Para se inscrever é necessário o pagamento do valor correspondente da taxa de inscrição de R$ 300,00, por meio 
de boleto bancário. A efetivação da inscrição dar-se-á somente com o pagamento do boleto. Não serão 
concedidas isenções da taxa de inscrição e/ou dilações de prazo de vencimento. 
 

Se eu não comparecer na prova ou realizar inscrição por engano, posso solicitar 
reembolso? 
Não haverá devolução da taxa de inscrição. Exceto de alteração da data da prova que gere a impossibilidade de 
participação do candidato ou cancelamento do Processo Seletivo on-line. 
 

Podem ser usadas as notas ENEM neste processo seletivo? 
Não serão usadas notas ENEM. 
 

Preciso de atendimento especializado. Onde informar?  
O candidato que necessitar de atendimento especial, deverá informar na inscrição. Após indicado nela, deverá 
encaminhar para a AIETEC, até o dia 09 de janeiro de 2023 às 23h59, os seguintes documentos: 
 

• Formulário específico que caracterize a necessidade especial, disponibilizado no site 
http://www.aietec.com.br. 

• Laudo Médico contendo a data, código da identificação da doença (CID), tipo de atendimento que o 
candidato necessita, contendo assinatura e carimbo do médico que emitiu o laudo, viabilizando a 
elaboração de Provas Especiais, se houver. 

• A documentação deverá ser enviada por e-mail da IES escolhida pelo candidato conforme item 5.3 do 
Edital. A AIETEC entrará em contato com os candidatos para registro e esclarecimento do atendimento 
solicitado, se necessário até o dia 11 de janeiro de 2023 e publicará o resultado do deferimento ou não 
das solicitações realizadas, dentro do prazo estipulado, em 13 de janeiro de 2023, a partir das 18h. 
 

Onde eu confirmo que a Inscrição foi concluída ou que pagamento foi recebido? 
Você deve conferir a efetivação da sua inscrição pela área do candidato no site da AIETEC 
(http://www.aietec.com.br), bem como entrar em contato pelo e-mail disponibilizado no edital nos subitens do 
item 5.  
ATENÇÃO: Não serão aceitas inscrições por e-mail, via postal, telefone, FAX ou por qualquer outro meio não 
especificado no item 4.3. 

https://www.aietec.com.br/
https://www.aietec.com.br/
http://www.aietec.com.br/
http://www.aietec.com.br/
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Não encontro minha inscrição ou meu pagamento ainda está em aberto. Como eu 
resolvo? 
Você deve entrar em contato com a empresa AIETEC através do e-mail de contato disponibilizado no edital nos 
subitens do item 5.  
 

Fiz minha inscrição, mas não peguei o boleto. Como eu faço? 
O candidato que não realizar o pagamento de boleto bancário, poderá ter acesso a 2ª via de boleto bancário, 
acessando a área de Consulta - Acompanhamento de inscrição do site da AIETEC, até a data final de inscrições, 
dia 09 de janeiro de 2023, até às 15h. 
 

Tentei fazer minha inscrição, mas o site está com erro. O que eu faço? 
Você deve entrar em contato com a empresa AIETEC através do e-mail de contato disponibilizado no edital nos 
subitens do item 5.  
 

Inseri os dados do meu pai/mãe na minha inscrição. Como faço para alterar? 
Após confirmação e transmissão dos dados cadastrados pelo candidato, no ato da inscrição, na Ficha de 
Inscrição, não serão aceitas alterações nos dados informados, transferência de inscrições e pagamentos entre 
pessoas da taxa de inscrição. As informações constantes na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, eximindo-se a Instituição de Ensino e a AIETEC de quaisquer atos ou fatos decorrentes de 
informações incorretas, endereço inexato ou incompleto fornecidos pelo candidato. 
 
A Comissão Organizadora do processo seletivo não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato, 
quando decorrentes de:  

✓Endereço ou número de telefone não atualizado;  

✓Endereço de difícil acesso;  

✓Correspondência devolvida pelos Correios por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;  

✓Correspondência recebida por terceiros. 

 
PRINCIPAIS DÚVIDAS PROVA AIETEC  
 

Me inscrevi para a Universidade porque estou recebendo comunicação da AIETEC 
sobre a prova? 
A prova do Vestibular 2023/1 será elaborada, aplicada e corrigida pela Associação Instituto AIETEC de Educação 
e Pesquisas – sob supervisão da Ânima Educação. 
 

Sou obrigado a fazer a prova teste? 
Os testes de plataforma não possuem caráter obrigatório.  Ao realizar o(s) teste(s), o candidato tem a 
oportunidade de experimentação de todos os requisitos tecnológicos em seu equipamento, simulando as 
mesmas condições do dia de sua prova, conexão e equipamento, verificando a correta instalação de 
dispositivos/programa de segurança previstos neste edital e nos tutoriais oferecidos.  A não realização dos testes, 
nas duas oportunidades ofertadas, não exime o candidato (a) da responsabilidade no preparo do equipamento, 
seguindo as normas e orientações presentes no edital e tutoriais disponibilizados. 
 

Como faço a prova teste? 
Serão ofertados 02 (dois) Testes de Plataforma (os dados para acesso são iguais ao da Prova Online, previamente 
agendados e confirmados por meio do Cartão de Convocação) para simulação de acesso a PLATAFORMA AVA, 
de acordo com o seguinte cronograma: 
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• Para candidatos inscritos até 05/01/2023: 

✓1º teste de plataforma a distância/sem monitoria, das 10h do dia 10 de janeiro(terça-feira) até às 
23h59 do dia 13de janeiro de 2023; 

• Para candidatos inscritos de 06/01/2023 a 09/01/2023: 

✓1º teste de plataforma -a distância/sem monitoria –das 10h do dia 11 de janeiro(quarta-feira) até às 
23h59 do dia 13 de janeiro de 2023; 

• Para todos os candidatos inscritos: 

✓2º teste de plataforma -monitorado –dia 14 de janeiro(sábado)das 10h00 às 13h00e das 14h00às 
19h00contendo atendimento no WhatsApp exclusivo informado no Cartão de Convocação. 

 

Que dia será a prova teste? 

O candidato deverá realizar, preferencialmente, os testes de plataforma, previstos e confirmados em dias e 
horários no Cartão de Convocação para as provas.  A realização do teste de plataforma não garante o êxito 
durante a prova online, mas promove a experimentação e testagem prévia, necessárias à simulação das 
mesmas condições de conexão e instalação de pré-requisitos em seu dispositivo eletrônico/equipamento, 
assumindo o candidato os riscos de não os realizar. 

 
Não recebi meu cartão de convocação para a prova teste, como resolvo? 
Você deverá acionar o suporte da AIETEC através do e-mail de contato disponibilizado no edital nos subitens do 
item 5 até no máximo 24 horas. 
 

O que vai cair na prova? 
O conteúdo das provas objetivas abrangerá questões de múltipla escolha nas áreas de Linguagens, 
Matemática/Raciocínio Lógico, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. 
 
Composta de 12 questões de Língua Portuguesa e Literatura; 
05 questões de Língua Estrangeira (Inglês); 
 
Estarão englobadas questões de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, 1 (uma) questão discursiva de 
Redação, privilegiando a compreensão e interpretação de textos informativos e/ou literários, por meio da 
utilização adequada dos mecanismos da língua, como os operadores argumentativos e os campos semânticos 
que a constroem. Na questão de Redação, a temática a ser abordada estará obrigatoriamente vinculada a 
temas contemporâneos de caráter social e terá como objetivo identificar, pela análise do texto do candidato, 
crenças e valores inerentes ao perfil requerido para um profissional da área de saúde. Já as questões de Língua 
Estrangeira (Inglês) pretendem enfatizar as linguagens como mecanismos da comunicação.  
 
05 questões de Matemática e Raciocínio Lógico, serão cobradas habilidades essenciais, tais como, o uso 
adequado da linguagem matemática, a interpretação e expressão (verbal e textual) dos fenômenos naturais, 
físicos e econômicos, transcrição de mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 
simbólica e vice-versa, identificando padrões matemáticos em situações reais. 
 
05 questões de Ciências Humanas, abordará as relações sociais que se estabelecem   entre   indivíduos, grupos, 
segmentos de classes   sociais   ao   longo   da   história, e   na contemporaneidade, a organização social e 
política do Brasil e do mundo, além dos aspectos sobre ética e cidadania. Os temas relacionados às questões 
ligadas à Geografia buscarão tratar a realidade social presente, por meio da investigação sobre o espaço e a 
ação humana no âmbito das relações sociais. 
 
13 questões de Ciências da Natureza, terá como foco primordial o domínio dos conteúdos próprios dessa área 
e tratarão dos impactos das tecnologias na vida pessoal e nos aspectos sociais. As mudanças rápidas em todos 
os setores da vida social serão temas relacionados com o uso de novas tecnologias que promovem a igualdade 
social através da conquista das oportunidades de vida e o avanço da ciência, especialmente na área de saúde e 
qualidade de vida. Serão incluídos também conteúdos sobre o meio ambiente, ecologia, fatos e fenômenos de 
natureza científica, aplicação das leis físicas no cotidiano, a importância da química para o desenvolvimento 
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científico-tecnológico, numa interação entre homem e natureza, contextualizando a diversidade das espécies 
biológicas à luz do processo evolutivo e que associem os conhecimentos da física e da química na interpretação 
dos fenômenos biológicos, em situações do cotidiano. 
 
Total de 40 questões. 

 
Qual dia e horário será a prova on-line? 
A data prevista para realização da prova on-line será em 15 de janeiro de 2023 das 14h às 18h. 
 

O que é feito para garantir a segurança do processo? 
Visando garantir a segurança do processo, a AIETEC disponibilizará o Cartão de Convocação aos candidatos, no 
dia de realização da prova, utilizando link, usuário e senha disponível em cada cartão de forma individual por 
meio do site www.aietec.com.br, na  aba  de  “Consulta”  da  página  de  acesso  do  referido  Processo  Seletivo,  
utilizando  combinações específicas, a partir dos dados oferecidos durante à inscrição, a exemplo de: Data de 
nascimento + CPF ou Inscrição + CPF ou Data de nascimento + Inscrição. O Cartão de Convocação é um 
documento de leitura obrigatória pelo candidato, sem o qual não obterá as orientações específicas de segurança 
e sigilo para a realização da prova on-line.  
Além disso, a AIETEC realizará a fiscalização/monitoramento remoto ao vivo da aplicação das provas, podendo 
eliminar candidatos, em caso de irregularidades, durante a realização da prova. Eventuais irregularidades, 
mesmo quando verificadas após a realização das provas, poderão implicar na eliminação do candidato do 
processo seletivo. 
 

Tenho que instalar o sistema Safe Exam Browser-versão 3.3.2 para fazer a prova 
mesmo? 
Sim. Sem a realização de sua instalação correta, NÃO será possível realizar a prova online.  O Safe Exam 
Browser (SEB) -versão 3.3.2 é parte integrante da Plataforma Online -AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO (AVA). 
O candidato deverá seguir as etapas de instalação do navegador seguro/programa Safe Exam Browser (SEB) -
versão 3.3.2, antes da realização da prova, conforme descrito nos tutoriais. O candidato não deve configurar o 
SEB após à sua instalação. O candidato deve identificar a versão do programa instalado, após a sua instalação, e 
se necessário pausar as opções de atualização de Windows em seu equipamento. 
 

Quero usar o computador que não sou o administrador. Consigo fazer a prova? 
Neste caso não será possível instalar o sistema Safe Exam Browser. Por isso não conseguira fazer a prova. O ideal 
é utilizar um aparelho com liberação para instalação do sistema de prova conforme indicado no edital. 

 
Não consegui instalar o sistema solicitado, com quem eu falo para suporte? 
Caso o candidato necessite de algum esclarecimento sobre as informações apresentadas no Cartão de 
Convocação, para acesso ao AVA -AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO deverá encaminhar: 
E-mail através do endereço eletrônico disponível no edital até no máximo 24 horas antes da aplicação da Prova 
online ou encaminhar mensagens para o número de WhatsApp individualizado a ser informado em seu Cartão 
de Convocação, conforme dias e horários de atendimento para obter informações. 

 
Quero fazer a prova no celular. Posso? 
Para a realização da prova online será necessário que o candidato tenha um computador (desktop ou 
notebook), e que seja o único administrador da máquina, sendo vedada a realização da prova em aparelhos 
celular, tablet ou similares, estando de acordo com as especificações e pré-requisitos técnico/tecnológicos 
abaixo descritos: 
a) Equipamento com câmera (webcam) integrada e microfone externo liberado (não é permitido utilizar fones 
de ouvido). 
b)Com conexão de internet adequada e estável (superior a 10M e preferencialmente a cabo).c)Com Programa 
SEB -Safe Exam Browser versão 3.3.2, previamente instalado: 
https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_3.3.2/SEB_3.3.2.413_SetupBundle.exe/download. 

https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_3.3.2/SEB_3.3.2.413_SetupBundle.exe/download
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d) O usuário precisa ser administrador da máquina para evitar problemas na instalação do browser. 
e) Que opere exclusivamente no Sistema Operacional Windows (a partir da versão 8.1, 10 e 11). 
f) Que opere com os navegadores habilitados Google Chrome ou Mozilla Firefox para login no AMBIENTE 
VIRTUAL de AVALIAÇÃO –AVA. 
g) O reconhecimento facial exige uso exclusivo da câmera, ou seja, aplicativos como Skype, Team viewer, 
Microsoft Teams, OBS, discorde etc, devem ser desinstalados assim como, caso tenha programas de antivírus 
instalados, recomendamos que também os desabilite. 

 
Se eu não fizer a Prova On-line, serei reprovado? 
Sim, a Prova on-line é de caráter eliminatório e classificatório. 
 

Me atrasei, posso começar a prova depois? 
Os candidatos terão das 14h às 14h30 para acessar às provas disponíveis, sem que seja fornecida ampliação de 
duração das provas. As provas serão finalizadas impreterivelmente às 18h. Portanto, não será possível acessar 
às provas após às 14h30, sendo desclassificado o candidato que não acessar a prova durante o período de 
disponibilização desta. 
 

Tenho que usar levar máscara de proteção facial e álcool em gel no dia da prova?  
Durante toda a prova, o candidato será monitorado por sistema on-line, devendo sempre manter o seu rosto 
visível e não utilizar máscara facial. 
 

Quais Documentos serão aceitos para realizar a prova? 
Não há documentos para serem apresentados no dia da prova. O candidato deverá cadastrar sua foto na 
plataforma on-line, para cadastrar seu reconhecimento facial. 

 
O que é proibido fazer durante a execução da prova? 
É terminantemente proibido durante a prova on-line o uso de aparelhos eletrônicos ou de comunicação (telefone 
celular, “bip”, agenda eletrônica, tokens, dispositivos de áudio, tablets, fones de cabeça ou de ouvido (estes 
sendo utilizados em qualquer parte do corpo),  outros notebooks, palmtop, receptor,  gravador, smartphone, 
smartwatch ou outros equipamentos similares). 
No espaço de realização de provas será terminantemente proibido a presença de qualquer outra pessoa, tais 
como: familiares, amigos, crianças, bem como a presença de animais. 
 
Atenção! Demais itens e orientações estão descritas no edital. 

 
Posso beber água e comer durante a prova?  
Sim, porém deve ser uma garrafa transparente. 
 

Posso usar folha de rascunho durante a prova?  
Durante a prova online será permitido o uso de uma caneta e uma única folha de papel (totalmente branco), que 
poderá ser exposta, a pedido, durante a prova. 
 

Quantos pontos eu posso fazer na prova? 
A prova redação será avaliada na escala de 0 a 10 pontos. 
 
A prova objetiva terá 40 questões com os seguintes pesos: 
Língua Portuguesa: 3 
Língua Estrangeira (Inglês):2 
Matemática/Raciocínio Lógico:2 
Redação3Ciências Humanas: 2 
Ciências da Natureza: 4 
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Os candidatos que obtenham pontuação inferior a 20% da pontuação (nota menor ou igual a dois pontos) da 
Redação serão eliminados. 

 
Como tenho acesso ao meu Gabarito da prova da AIETEC? 
O   gabarito   preliminar   das   provas   objetivas   será   divulgado   pela   internet, no   endereço   eletrônico 
(http://www.aietec.com.br), na data de 16/01/2023, a partir das 08h 
 
Após análise dos recursos, o   gabarito   definitivo   das   provas   objetivas   será   divulgado   pela   internet, no 
endereço   eletrônico (http://www.aietec.com.br), na data de 19/01/2023, a partir das 18h. 

 
Posso abrir recurso sobre o gabarito? Como devo proceder? 
Não serão aceitos recursos  
a) da prova de redação.  
b) Interpostos fora do prazo. 
c)Apresentados sem fundamentação e consistência. 
d)Interpostos coletivamente.  
e) Interpostos por meios diferentes do estabelecido no item 9.1.  
f) Interpostos sobre outros assuntos distintos da razão do seu objeto. 
g) Não serão aceitos recursos interpostos por terceiros em nome do candidato, ainda que com procuração deste. 
h) recursos contra o resultado final.   
 
Os candidatos poderão interpor recurso do gabarito preliminar, a partir das 08h do dia 16/01/2023 até às 08h 
do dia 17/01/2023, utilizando o sistema de recursos, no site www.aietec.com.br, utilizando a mesma sessão onde 
acessou o Cartão de Convocação. 

 
Qual dia será publicado o resultado do processo seletivo e como eu abro recurso? 
Somente o resultado final de classificação do Processo Seletivo 2023/1 para o curso de Medicina, será divulgado 
em 24/01/2023 após às 18h, nos sites da AIETEC (http://www.aietec.com.br) e da IES que o candidato optou. 
 
Não existe recurso contra o resultado final de classificação. 
 

O resultado do Vestibular não está disponível/publicado no site da AIETEC. Como 
posso verificar? 
A publicação ocorreu em 24/01/2023, após às 18h através dos sites http://www.aietec.com.br e da Universidade. 
Tente limpar o cache do seu dispositivo ou pela aba anônima. 
 

Caso tenha empate, como será feito o desempate? 
Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios de desempate: 
a) Maior pontuação nas questões de Ciências da Natureza; 
b) Maior pontuação na Prova de Redação; 
c) Maior pontuação na Prova de Ciências Humanas; 
d) Maior Pontuação na Prova de Língua Portuguesa e Literatura; 
e) Maior Pontuação na Prova de Matemática;  
f) Maior idade, contando dia, mês e ano. 

 
Fui desclassificado. Qual o motivo? 
Será considerado eliminado do processo seletivo o candidato que: 
a) Não realizar o prévio preparo de todo equipamento, verificando o seu regular funcionamento e pré-requisitos   
de   instalação   de   programas   e   browsers   habilitados, softwares, bem   como   pelo acesso/qualidade da 
internet e energia elétrica no momento de realização da prova. 
b) Não acessar o AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO no horário da prova determinado em edital, seja qual for o 
motivo alegado. 

http://www.aietec.com.br/
http://www.aietec.com.br/
http://www.aietec.com.br/
http://www.aietec.com.br/
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c)Não estiver em posição adequada (sentado à frente da tela), ou ainda estiver em posição suspeita ou 
inadequada (deitado ou em diagonal ou em pé), ou não se posicionar com o rosto de forma centralizada (em 
relação à câmera), ou se estiver olhando para outros pontos laterais, ou pontos acima da tela do computador 
durante a realização da prova. 
d) Não estiver direcionando o seu olhar à frente da tela do computador durante à prova, ou estiver olhando para 
as laterais, para cima, para baixo, ou para trás do seu equipamento, sem estar com o olhar focado na tela de 
trabalho, onde está sendo executada a sua prova online. 
e) For verificado, durante a monitoria ou auditoria das imagens durante ou após a realização da prova, um 
registro visual que comprove o não enquadramento de sua face completa ou em comportamento visual suspeito, 
conforme itens c e d. 
f) Tentar sair ou tentar acessar outro browser ou navegador fora do AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO, durante 
a execução da prova online; 
g) Se ausentar da Plataforma AVA por mais de 5 minutos, ou não realizar a conclusão da prova, sem utilizar os 
comandos de entrega e finalização determinados pelo sistema. 
h) Se ausentar da Plataforma AVA por problemas com a conexão de internet, ou pela interrupção de 
fornecimento de energia elétrica. 
i)Abandonar a prova em qualquer momento de sua realização. O candidato nesta situação, não poderá retornar 
à execução da prova online, sendo a mesma automaticamente finalizada pelo sistema. 
j) Permanecer mais de 20 minutos sem mexer no mouse ou teclado, a sua prova pode ser desconectada pela 
plataforma. 
k) Se utilizar de meios ilícitos para a execução das provas ou em tentativa de fraude em qualquer etapa desta 
seleção, a ser averiguada pela AIETEC.  
l) For surpreendido em comunicação com outras pessoas (tais como: familiares, amigos, crianças, bem como a 
presença de animais) frente à câmera ou utilizando-se de livro, anotação, impresso, máquina calculadora ou 
similar. 
m)Estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação, mesmo que desligado, ou 
com bateria desacoplada, telefone celular, fones de cabeça ou de ouvido (estes sendo utilizados em qualquer 
parte do corpo), tokens, relógios digitais, agenda eletrônica, outro notebook, palmtop, receptor, gravador, 
smartphone, smartwatch ou outros equipamentos similares, ou, ainda, a utilização de outro computador durante 
à realização da prova, em segunda tela. 
n) Obtiver nota zero na Prova de Redação ou no total de pontos da Prova Objetiva; 
o) Obtiver pontuação inferior a 20% (nota menor ou igual a dois pontos) da nota da Redação; 
p) Descumprir as normas constantes deste edital ou impostas pela AIETEC; 
q) For constatado, de forma superveniente, qualquer irregularidade, na identificação do candidato, incluindo, 
mas não se limitando à constatação de falsidade ideológica e/ou documental. A eliminação do candidato   poderá   
ocorrer   em   qualquer   fase   do   processo   seletivo, desde   que   comprovada   a irregularidade. 
 

Não pode participar da prova no dia marcado. Posso agendar para fazer me outro dia? 
Em nenhuma hipótese haverá revisão de provas ou outra oportunidade de realizar as provas desse Vestibular 
2023/1. 

 
PRINCIPAIS DÚVIDAS MATRÍCULA 
 
Quantas vagas estão sendo ofertadas? 
O Processo Seletivo 2023/1 para ingresso ao Curso de Bacharelado em Medicina, ministrado pelo Centro 
Universitário UniFG, com funcionamento de acordo com as unidades abaixo e o respectivo número de vagas, 
para o período integral com duração mínima  de 6  (seis)  anos e  destina-se  a  candidatos  que  possuam 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio:  
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O Processo Seletivo 2023/1 para ingresso ao Curso de Bacharelado em Medicina, ministrado pela Universidade 
Anhembi Morumbi, com funcionamento de acordo com as unidades abaixo e o respectivo número de vagas, 
para o período integral com duração mínima de 6 (seis) anos destina-se a candidatos que possuam Certificado 
de Conclusão do Ensino Médio: 

 
 
Fui convocado, mas não quero me matricular agora, posso segurar a vaga para o 
próximo ano? 
As vagas para o curso de Medicina destinam-se para ingresso exclusivamente no 1º semestre letivo do ano de 
2023. 
ATENÇÃO: Em caso da não efetivação de matrícula, dentro do prazo estipulado no edital, a vaga será destinada 
à próxima a lista de espera.  

 
Quando serão convocados os candidatos de 2ª e 3ª opção de campus? 
Na Anhembi Morumbi - UAM após finalizar a chamada dos candidatos inscritos para a primeira opção de 
campus, serão convocados os candidatos que optaram pela 2ª opção de campus, em seguida, os candidatos que 
optaram pela 3ª opção de campus. O candidato chamado para a 2ª opção de campus e que optar pela matrícula, 
deverá assinar, termo em que concorda que está renunciando à vaga da 1ª opção, e o candidato chamado para 
a 3ª opção de campus e que optar pela matrícula, deverá assinar, termo em que concorda que está renunciando 
à vaga da 1 e 2ª opção.  
 
Na UNIFG após finalizar a chamada dos candidatos inscritos para a primeira opção de campus, serão convocados 
os candidatos que optaram pela 2ª opção de campus. O candidato chamado para a 2ª opção de campus e que 
optar pela matrícula, deverá assinar, termo em que concorda que está renunciando à vaga da 1ª opção e deverá 
assinar o termo que concorda estar renunciando à vaga da 1ª opção. 

 
Serão convocados os candidatos respeitados a ordem de classificação e datas previstas em Edital. 

 
Sou ex-aluno e tenho débitos com a Universidade. Posso fazer a matrícula? 
O candidato que possua débitos financeiros anteriores com as Instituições, deverá quitar estes débitos, para que 
sua matrícula seja efetivada. 

 
Como proceder para realização da matrícula?  
O aluno deverá apresentar o comprovante de pagamento da 1ª parcela da semestralidade 
(o que não lhe garante por si só a matrícula), 2 (duas) vias do contrato de prestação de serviços educacionais, 
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devidamente assinadas pelo contratante e pelo fiador, além dos seguintes documentos (cópia e 
original para conferência): 
 
• 1 (uma) cópia e original de: 
- Certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente; 
- Histórico escolar do ensino médio ou de curso equivalente; 
- Diploma, quando se tratar de curso profissionalizante do ensino médio; 
- Certidão de nascimento ou de casamento; 
- Prova de quitação com o serviço militar, para os maiores de 18 anos do sexo masculino; 
- Título de eleitor; 
- Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (última eleição), para maiores de 18 anos; 
- Documento oficial de identidade; 
- CPF; 
- Comprovante de residência atualizado. 
 

O que seria Contrato – Garantias, Seguro e Fiança? 
Para firmar o contrato dos cursos de Medicina, o aluno ou o seu responsável legal, providenciará garantia, na 
modalidade fiança, que poderá ser substituída por seguro-garantia ou fiança bancária. 
 

Optando-se pela modalidade fiança, o fiador deverá: 
a) possuir renda mensal de, pelo menos, o valor de 1 (uma) parcela da semestralidade do 
curso de Medicina da Universidade assim comprovada: 
- Assalariado: contracheque atualizado; 
- Autônomo/profissional liberal: declaração atualizada de contador e cópia de carnê-leão, 
cópia da última declaração de IRPF (considerando o valor tributável) e respectivo recibo 
de entrega, ou 
b) possuir bem imóvel em seu nome, livre e desembaraçado, isento de ônus reais 
(comprovado por meio de Certidão Negativa de Ônus Reais atualizada) e que não seja 
bem de família, assim considerado na forma da lei. 
 
A fiança prestada por um cônjuge sem a anuência do outro é nula, assim como também é 
sem validade a fiança prestada por pessoas jurídicas, quando o contrato social o proibir. 
 
ATENÇÃO: Um cônjuge não pode ser fiador do outro, neste caso, será necessário um terceiro para fiador. 
 
Além da documentação da fiança, é necessário que o fiador apresente, os seguintes 
documentos: 
- Carteira de identidade e CPF do fiador e cônjuge; 
- Comprovante de residência atualizado 
- Certidão de nascimento/nascimento 
 

Quando não for o aluno, o contratante deverá apresentar os seguintes documentos: 
• 1 (uma) cópia e original de: 
- Carteira de identidade e CPF; 
- Comprovante de residência atualizado. 
 
Os menores de 18 (dezoito) anos deverão estar acompanhados do responsável legal para a assinatura 
do contrato. 
 

Sou estrangeiro o que devo apresentar? 
Identidade de estrangeiro, CPF, comprovante de endereço, 
passaporte e visto do tempo de permanência no Brasil. 
 
ATENÇÃO: Candidato que concluiu o ensino médio no exterior deverá apresentar: histórico escolar do ensino 
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médio traduzido e juramentado; cópia do parecer da Secretaria de Estado da Educação validando a 
equivalência de estudos no exterior e cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU). 
 

Fiz o Ensino Médio no exterior. Como eu faço para me matricular? 
Caso tenha realizado os estudos de ensino médio em instituição estrangeira, o candidato deverá, antes de 
formalizar a matrícula, obter a certidão de equivalência no Conselho Estadual de Educação. 
O estudante que ingressou via vestibular destinado a vagas para o primeiro semestre do curso de medicina do 
Processo Seletivo 2023/1, a que se refere este edital, poderá solicitar dispensa de Unidades Curriculares desde 
que atendidos os seguintes critérios: 
 

• Poderá protocolar o pedido   de   dispensa   de   componentes   curriculares   o   estudante   que, 
obrigatoriamente, tenha cursado integralmente a primeira etapa/período do curso e esteja 
devidamente matriculado no segundo semestre do curso. 

• O estudante que desejar solicitar dispensa estará ciente que possíveis progressões de etapas estarão 
condicionadas a existência de vagas na etapa a que se pretende evoluir. 

• A progressão de etapas que implique na mudança de Ciclo de Aprendizagem, conforme Projeto 
Pedagógico do Curso, estará condicionada à inexistência de pendências no Ciclo de Aprendizagem 
Anterior. 

 

Eu ou/e meu responsável financeiro não poderá comparecer para realizar a matricula. 
Outra pessoa pode fazer a matrícula por mim? 
Neste caso a matrícula deverá ser por procuração, essa deverá ter a firma do procurador reconhecida em 
cartório e ao contrato de prestação de serviço deverá ser anexada cópia da carteira de identidade e do 
CPF do procurador e do contratante. 
 

Já sou formado e/ou cursei alguns meses de outro curso. Posso adiantar o semestre ou 
pedir dispensa de alguma disciplina? 
O estudante que ingressou via vestibular destinado a vagas para o primeiro semestre do curso de medicina e 
poderá solicitar dispensa de Unidades Curriculares desde que atendidos os seguintes critérios: 
 I. Poderá protocolar o pedido de dispensa de componentes curriculares o estudante que, obrigatoriamente, 
tenha cursado integralmente a primeira etapa/período do curso e esteja devidamente matriculado no segundo 
semestre do curso; 
 II. O estudante que desejar solicitar dispensa estará ciente que possíveis progressões de etapas estarão 
condicionadas a existência de vagas na etapa a que se pretende evoluir;  
III. A progressão de etapas que implique na mudança de Ciclo de Aprendizagem, conforme Projeto Pedagógico 
do Curso, estará condicionada à inexistência de pendências no Ciclo de Aprendizagem Anterior. 
 

O que é Excedente? 
Excedente é o candidato aprovado, mas não classificado no limite das vagas do curso de Medicina, o qual só será 
convocado em caso de desistência do candidato classificado, de acordo com a ordem de classificação dos 
excedentes. 
 

Não consigo comparecer para matrícula no prazo da convocação, posso ir depois? 
A não efetivação da matrícula nas datas fixadas acarretará perda do direito à respectiva vaga e abrirá igual 
número de vagas para os classificados subsequentes. Não haverá, portanto, reserva de vagas. 
 
 

Como ocorre o Cancelamento de Matrícula? 
Os casos de cancelamento de matrícula serão regulados pelo disposto no contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre o aluno e a Instituição de Ensino, como também pelo Estatuto e/ou Regimento 
Interno. 
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Há possibilidade de Trancamento? 
É vedado trancamento de matrícula no primeiro período do curso de Medicina. 
 

FIES/PROUNI 
A Universidade é credenciada junto aos programas Universidade para Todos (Prouni) e ao Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). O Fies é um programa desenvolvido e ofertado pelo 
Ministério da Educação (MEC) para possibilitar maior acesso ao ensino superior. A responsabilidade pela 
solicitação do financiamento é exclusiva do aluno, a quem cabe comprovar o cumprimento dos requisitos 
necessários junto ao MEC para a sua concessão e manutenção. Assim, não compete às Instituições qualquer 
responsabilidade no que se refere à contratação do benefício pelo aluno. 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Qual a Metodologia da faculdade? 
O curso está baseado em metodologias ativas nas quais o aluno é o centro do processo de aprendizado e assume 
responsabilidades no gerenciamento da sua trajetória acadêmica e no desenvolvimento das competências 
necessárias para a formação de um indivíduo epistêmico. Entre estas competências necessárias estão as 
socioemocionais como a comunicação, a empatia, a solidariedade, a ética, a motivação, o raciocínio crítico-
reflexivo e o trabalho em equipe. 

 
As aulas são sempre de segunda a sexta? 
 

O curso poderá ter atividades programadas e aulas normalmente aos sábados, considerado como dia letivo, 
conforme estabelecido no calendário escolar da Instituição.  
O curso poderá programar aulas de laboratório ou outras atividades acadêmicas em horário diferente das aulas 
do turno de origem, bem como em outro campus e/ou local diverso do que foi previamente definido, o que 
será fixado pela Coordenação do Curso de Medicina.  
Durante a vigência do contrato, visando a adequações e melhorias na qualidade dos serviços educacionais, 
poderá ocorrer transferência de cursos de um campus para outro ou de um turno para outro, de acordo com as 
necessidades da Instituição, assim como poderão ser ministradas aulas práticas em locais diferentes do de 
funcionamento do curso, em face de necessidades da Instituição, o que será comunicado previamente aos 
alunos. 
 

Quantos alunos têm por salas? 
As turmas de medicina são constituídas por cerca de 60 alunos que se organizam em unidades curriculares com 
atividades em pequenos grupos para tutoria, prática simulada e prática supervisionada. 

 
 
 


