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PRINCIPAIS DÚVIDAS  
 
Quem pode se inscrever para o Processo Seletivo de Transferência Interna?  
Poderão inscrever-se para a transferência interna, alunos regularmente matriculados no curso de graduação em 
Medicina Humana da Anhembi Morumbi nos campi Centro (Mooca), Piracicaba ou São José dos Campos, nos 
períodos com disponibilidade de vagas remanescentes 
Não serão aceitas inscrições de alunos que estejam com a matrícula trancada ou abandonada. 
 
Faço Curso na área da Saúde, posso solicitar Transferência Interna para o curso de 
Medicina? 
Não, esse processo seletivo é destinado somente para alunos regularmente matriculados no curso de 
graduação em Medicina Humana da Anhembi Morumbi. 

Qual o período de inscrição do Processo Seletivo de Transferência Interna 2023?  

As inscrições são abertas por meio de edital especifico para Seleção no Processo de Transferência Interna entre campus. 

Fique atendo no site da Universidade Anhembi Morumbi (https://portal.anhembi.br/vestibular-medicina para mais 
informações. 

 
Como é feita a inscrição para participar do Processo Seletivo de Transferência Interna 
2023?  
inscrições deverão ser realizadas no site da Universidade Anhembi Morumbi (https://portal.anhembi.br/vestibular-
medicina) 

Qual valor da inscrição?  
Não será cobrada taxa de inscrição. 

Como fico sabendo do resultado das inscrições?  
O aluno é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição e arcará com as consequências e 
responsabilidades decorrentes de eventuais erros e/ou omissões no preenchimento do documento.  

É de responsabilidade do aluno acompanhar o status e confirmação da sua inscrição, bem como todas as publicações 
relacionadas ao processo seletivo a serem divulgadas no site da Universidade Anhembi Morumbi 
(https://portal.anhembi.br/vestibular-medicina). 

Faço parte de uma escola do grupo Anima e posso solicitar Transferência Interna?  

Somete alunos devidamente matriculas na Universidade Anhembi Morumbi, podem se inscrever e concorrer para as vagas de 
Transferência Interna entre campus.  

Há algum pré-requisito para participar do Processo Seletivo de transferência Interna?  

O aluno deverá ter cursado com aproveitamento, no campus de origem, todo o período imediatamente anterior ao que se 
deseja concorrer. Por exemplo, para concorrer a vagas do terceiro período, o aluno deverá ter concluído o segundo 
período ou deve ter perspectiva de conclusão do segundo período até a data de início das aulas . 

Caso não haja oferta do período adequado ao ingresso do aluno, a inscrição será indeferida.  

Não será possível regredir ou progredir períodos para se adequar as vagas dos períodos ofertados  
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Concluí o 1º período do curso de Medicina, agora posso solicitar transferência interna 
para outro campus?  
Não serão aceitas inscrições que não atendam ao previsto em edital. 

Não será possível regredir ou progredir períodos para se adequar as vagas dos períodos ofertados 

 

Posso solicitar transferência interna com matrícula trancada?  
Não serão aceitas inscrições de alunos que estejam com a matrícula trancada ou abandonada 

 

Estou renegociando meus débitos, quando poderei participar do processo?  
Somente alunos que não possuírem débitos em aberto junto a Universidade poderão participar do processo. 

 Caso o aluno possua débitos em aberto, deverá ser feita a negociação e quitado pelo menos a 1ª parcela com a Instituição 
até o último dia de inscrição no processo. 

 

Como será a classificação para o Processo de Transferência Interna?  
A classificação final dos alunos será realizada na ordem decrescente, considerando a média de notas obtidas do último 
período cursado, do Curso de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi, de acordo com as seguintes possibilidades: 

Ocorrendo empate, o desempate se fará na seguinte ordem: a) Idade cronológica decrescente dos alunos; b) Persistindo o 
impasse, o desempate final será feito pela ordem crescente dos períodos.  

Disciplinas dispensadas não serão consideradas para o cálculo da média.  

 

Como fico sabendo se minha solicitação de transferência foi aprovada?  
Os resultados serão pulicados sempre no Site da instituição na área do candidato 

Fui aprovada no processo seletivo, o que devo fazer?  
Os alunos aprovados no processo serão automaticamente transferidos para o campus informado na ficha de inscrição, 
cientes de que poderão ocorrer alterações de valores de mensalidade, de acordo com campus e período aprovado.  

Para atualização da grade, o aluno deverá comparecer presencialmente na central de atendimento ao candidato para 
assinar o novo contrato, com alteração do campus e valores.  

É de responsabilidade do aluno concluir a rematrícula no período do Calendário Acadêmico.  


