
EDITAL Nº 01/2019 DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA AO CURSO DE MEDICINA REFERENTE AO 

1º SEMESTRE DE 2019. 

 

A Diretora Presidente e o Diretor Pedagógico da Associação Educacional de Ensino Superior, 

mantenedora da União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO), de São José do Rio 

Preto, SP, no uso de suas atribuições, tornam pública a abertura de inscrições para o 

processo seletivo de Transferência Externa para ingresso no curso de Medicina, para 

preenchimento das vagas ofertadas, para ingresso no 1º semestre letivo de 2019, mediante as 

condições estabelecidas neste Edital e demais disposições legais.  
  

I - VAGAS  

 

São oferecidas para preenchimento por transferência externa, as seguintes vagas do Curso de Medicina e aquelas 

que vierem a se abrir, dentro do prazo para a matrícula, referente  ao 1º semestre letivo de 2019: 

 

22 (Vinte e Duas) vagas 

 

 

II - PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos.  
 

1.  Inscrições   

 

1.1  O curso de origem do candidato, deve ser oficialmente autorizado, conforme documentação a ser 

fornecida, nos termos do item 2 deste Edital.  

1.2 As inscrições serão realizadas de 27 de novembro até 17:00h do dia 04 de dezembro de 2018, apenas via 

Internet no seguinte endereço eletrônico: http://www.unilago.com.br/transferenciamedicina2019  

1.3 Para efetivar a inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais).  
1.4 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax, via correio eletrônico ou por qualquer 

outro meio diverso do previsto no item 1.4.  

1.5 É vedada a transferência, do valor pago a título de taxa, para terceiros ou para outros processos seletivos.  

1.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso 

de cancelamento do certame por conveniência da União das Faculdades dos Grandes Lagos. Não haverá isenção 

total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 

1.7 As informações fornecidas na Ficha de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo ele 

ser excluído deste Processo Seletivo se o preenchimento for feito com dados incompletos ou incorretos, bem 

como se constatado posteriormente serem inverídicas as informações. 

 

 

2.  Indeferimento da Inscrição  

 

Será indeferida a inscrição do candidato que, alternativamente: 

a) não observar a forma e os prazos previstos neste Edital; 

b) não comprovar vínculo no segundo semestre do calendário civil de 2018, em curso 

superior de Medicina autorizado pelo Ministério da Educação, ou; 

c) deixar de entregar quaisquer dos documentos exigidos neste Edital. 
 

 

3.  Processo Seletivo  

 

O processo seletivo será composto de uma prova escrita, dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório, 

uma entrevista para fins complementares no que tange às informações acadêmicas dos alunos e por uma análise 

curricular subsequente. Esta análise curricular será também de caráter classificatório, a se realizar para 

desempate e identificação da correspondência entre a vaga pretendida e a matrícula de origem do candidato e 



suas eventuais disciplinas em dependência, para efeito de adaptações e matrículas. A entrega de documentos, a 

prova dissertativa e a entrevista serão realizadas no dia 10 de dezembro de 2018, a partir das 9:30h, no 

anfiteatro principal nas dependências do Campus da UNILAGO, na Rua Eduardo Nielsen, 960, em São 

José do Rio Preto, SP, sendo necessária a presença para identificação e apresentação de documentos 

pessoais, com pelo menos 30 minutos de antecedência.  
 

 
3.1  Documentos Necessários para a Análise Curricular  

 

No dia da prova dissertativa, antes desta avaliação, o candidato deverá apresentar os documentos abaixo, para a 

análise curricular, necessária para identificar a vaga a concorrer, tendo em vista a pretensão do candidato à 

transferência e as vagas oferecidas :  

a. Declaração da situação acadêmica atual do aluno (matriculado, trancado, período de  

validade do trancamento, etc.) devidamente assinados e carimbados pela IES;  

b Descrição do Sistema de Aprovação da Instituição de origem.  

c Declaração de Reconhecimento ou Autorização de funcionamento do Curso.  

d. Histórico Escolar da Graduação – original e atualizado (incluindo: dados do  

vestibular, carga horária por disciplina, semestre, ano, médias ou conceitos de aprovação e frequência).  

e. Fotocópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou, no caso de curso  

profissionalizante de Ensino Médio, fotocópia do diploma devidamente registrado na  

Secretaria de Estado de Educação.  

f. RG (frente e verso na mesma folha).  

g. CPF (frente e verso na mesma folha).  

3.1.2 Os candidatos deverão apresentar a documentação especificada no subitem 3.1.1, no dia da prova.  

3.1.3 Não serão aceitos documentos emitidos por via eletrônica.  
3.1.4 Para fins de apurar a veracidade das informações prestadas pelo candidatos, a UNILAGO se resguarda o 

direito de, a qualquer momento, solicitar informações ou documentos adicionais que julgar necessários. 

3.1.5 Não serão aceitos documentos via fax, por correio ou ilegíveis, bem como apresentados fora do prazo 

estabelecido.  

3.1.6 Caso o candidato tenha cursado o ensino médio no exterior, também deverá apresentar comprovante de 

equivalência ao ensino médio brasileiro, devidamente fornecido pelo órgão competente.  

3.1.7 Não será permitida a entrega da documentação especificada neste item em dia e horários diversos do 

estabelecido, ou seja, a data da prova.   
3.1.8  Não será aceita a entrega condicional de documentos, bem como, após a entrega da documentação, o 

encaminhamento de documentos complementares e/ou sua retirada. 

 

3.2 Análise Curricular  

A análise curricular terá papel decisório e preponderante para a identificação do período/série e suas vagas, em 

disputa pelos candidatos e servirá para desempate, na hipótese de igualdade de conceitos obtidos pelos 

candidatos às mesmas vagas de determinado período ou série. 

 

3.3 Entrega de Documentos 

 

O processo seletivo será iniciado com a apresentação e entrega dos documentos na data da prova dissertativa 

prevista neste edital. Para participar deste processo seletivo o candidato deverá apresentar-se devidamente 

trajado, portando o seu documento oficial e original de identidade, com foto, expedido pelos órgãos públicos 

competentes e munido somente de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente. 

Visando preservar a idoneidade e a autenticidade do Processo Seletivo, os responsáveis pelo processo seletivo 

poderão colher a impressão digital do candidato, no ato de apresentação dos documentos pessoais, etapa anterior 

à da apresentação dos documentos descritos no item 3.1 e seus subitens. Poderá ser colhida do candidato 

classificado nova impressão digital no ato da matrícula junto a UNILAGO.  

 

3.3.1 Os documentos identificados no item 3.1 e em seus subitens deverão ser apresentados à Secretaria da 

União das Faculdades dos Grandes Lagos, a partir das 8h, do dia da prova dissertativa. Os candidatos que 

chegarem às dependências da Secretaria da União das Faculdades dos Grandes Lagos após as 8:30h, sofrerão o 

indeferimento de suas inscrições, não poderão entregar os documentos e não poderão participar da prova 

dissertativa, nem da entrevista. 



3.3.2   O acesso dos candidatos às salas onde serão recepcionados os documentos serão fechados a partir das 

8:30h. 

3.3.3 Não serão tolerados atrasos. Eventual necessidade de prorrogação no fechamento dos portões ficará a 

critério da Coordenadoria do Curso de Medicina ou da Diretoria da Instituição Educacional, conforme o caso.  
3.3.4    Não serão aceitos como documentos de identidade: cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada em cartório, nem protocolo deste documento; certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; 

carteiras de motorista (modelo sem foto); carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; 

reservista; documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados; quaisquer outros não especificados no item 

anterior. 

3.3.5   Não serão aplicadas outras provas em local, data ou horário diferentes daqueles previstos neste edital, ainda 

que por solicitação, justificativa ou pretexto de ordem religiosa, questão de saúde, nem mesmo por qualquer outra 

razão, por mais relevante que possa ser. 

 

 

3.4 Prova Dissertativa 

 

A prova dissertativa será iniciada em seguida ao fim do protocolo de recebimento dos documentos apresentados 

pelos candidatos, será avaliada em uma escala de conceito de zero a dez e tem a sua previsão de início às 

9h30min. O início da prova dissertativa poderá ser adiado por até duas horas, em razão da eventual necessidade 

de verificação e recepção dos documentos apresentados pelos candidatos, sendo esta prorrogação de tempo 

divulgada aos candidatos presentes. 

3.4.1 O acesso dos candidatos ao anfiteatro onde será realizada a prova dissertativa será autorizado pelos 

responsáveis pelo processo seletivo, uma vez identificada a apresentação correta dos documentos. 

3.4.2  Os candidatos serão submetidos a uma prova composta de questões dissertativas, que terá duração de até 

três horas, sendo proibida a saída antes de 30 minutos.  

3.4.3 Os temas que serão abordados nas questões estão indicados no Anexo I deste edital.  

3.4.4  Durante a prova não será permitida consulta a qualquer espécie de livro, revista ou folheto, e nem uso, 

porte ou posse de telefone celular, relógio ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico.  
3.4.5   Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto, borracha e/ou corretivo 

durante a realização das provas. 

3.4.6   Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas de qualquer natureza, 

mesmo que apresente porte legal para tal fim; relógio de qualquer espécie; aparelhos eletrônicos, tais como celular, 

MP3 e similares, agenda eletrônica, notebook e similares, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, 

calculadora, controle de alarme de carro, etc. quaisquer tipo de chapelaria, como chapéu, boné, gorro e similares, 

óculos escuro. Não se responsabilizando a coordenação do processo seletivo pela guarda de objetos, ou por perdas 

ou extravios durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 

3.4.7 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, a utilização de 

equipamentos eletrônicos de qualquer espécie e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou 

qualquer outro material de consulta. 

3.4.8   O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma, ressalvados os 

casos de afastamento da sala com acompanhamento de um fiscal, devidamente autorizado pela Coordenadoria do 

Curso de Medicina ou pela Diretoria da Instituição Educacional. 

 

 

3.5 Entrevista 

 

Poderão participar da entrevista, somente os candidatos cujas inscrições foram deferidas e que tenham 

participado da prova dissertativa. A entrevista tem por escopo avaliação geral dos currículos e competências e 

habilidades desenvolvidas pelos candidatos em suas instituições e cursos de Medicina de origem.  

 

A entrevista terá início a partir das 12:30h, do mesmo dia da prova dissertativa, no anfiteatro principal da 

União das Faculdades dos Grandes Lagos. 

 

4. Desclassificação de Candidatos 

 

4.1 Será desclassificado o candidato que alternativamente:  

a. não comparecer nos horários indicados ou faltar a qualquer fase ou prova;  

b. utilizar-se de meio ilícito, em qualquer das fases, constatado por simples observação dos fiscais de prova no 

momento ou mesmo por outros meios posteriormente;  



c. portar-se ou apresentar-se de maneira inconveniente ou desrespeitar as normas do processo seletivo durante a 

apresentação dos documentos, realização das provas e entrevista;  

d. desrespeitar ou desacatar quem estiver investido de autoridade ou preposto, quando da realização do processo 

de seleção;  

e. obtiver conceito igual ou inferior a quatro (4) na prova dissertativa.  

 

5.  Resultados   

5.1 Após a realização da prova dissertativa, entrevista e da análise curricular, haverá a publicação da relação 

nominal dos classificados no endereço http://www.unilago.com.br/transferenciamedicina2019 no dia 

11/12/18 a partir das 9h.  

5.1.1 Em caso de empate, adotar-se-á como critério de desempate avaliação feita por meio da avaliação 

curricular e as habilidades e competências identificadas por ocasião da entrevista.  
5.1.2 Em hipótese alguma e, sob qualquer pretexto, haverá revisão ou vista de provas. 

 

 

6.  Período de Matrícula   

 

As matrículas poderão ser feitas pelos candidatos aprovados, conforme a ordem de classificação meritória, a 

partir do dia 11 de dezembro de 2018, às 10h. A União das Faculdades dos Grandes Lagos reserva-se o direito 

de fazer uma ou mais convocações, observando rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos. O 

candidato convocado que não efetuar a matrícula no prazo estabelecido será substituído pelo candidato 

imediatamente subsequente na lista de classificação do curso, caso haja mais de uma convocação. 

 

 

ANEXO I  - ASSUNTOS QUE PODERÃO SER ABORDADOS  
 

ANATOMIA  

● Introdução ao Estudo da Anatomia: história, planos e terminologia anatômica.  

● Membros Superiores: ossos, articulações, músculos, vascularização e inervação.  

● Membros Inferiores: ossos, articulações, músculos, vascularização e inervação.  

● Coluna Vertebral: ossos e articulações.  

● Região Dorsal: músculos, vascularização e inervação.  

● Parede Torácica: ossos, músculos e vascularização / Mamas.  

● Coração: mediastino, pericárdio, vasos da base, aorta e cavas, cavidades, valvas, vascularização e  

inervação.  

● Nariz, Seios paranasais / Faringe.  

● Laringe / Traquéia / Brônquios.  

● Pulmões / Cavidade Pleural.  

● Nariz, Seios paranasais / Faringe / Laringe / Traquéia e Brônquios.  

● Pulmões / Cavidade Pleural / Mediastino.  

● Crânio e Face: ossos e músculos.  

● Estudo comparativo entre a anatomia e os métodos diagnósticos por imagem.  

HISTOLOGIA  

● Tecidos Epiteliais: Características Gerais; Classificação e Histofisiologia dos Epitélios de Revestimento.  

Glandular Exócrino e Endócrino e Neuroepitélios.  

● Tecidos Conjuntivos: Características Gerais; Matriz Extracelular ( Fibras e Substância Fundamental  

Amorfa); Morfologia e Função das Células Constituintes; Formação de Edema e Reação Inflamatória;  

Histofisiologia do Tecido Conjuntivo; ) Células sanguíneas e plaquetas.  

● Tecido Cartilaginoso: Características Gerais; Histofisiologia da Cartilagem Hialina; Histofisiologia das 

Cartilagens Elástica; Histofisiologia da Fibrocartilagem.  

● Tecido Ósseo: Morfologia e Função das Células; Estrutura e Composição da Matriz Óssea; Estrutura e  

Função do Periósteo e Endósteo; Variedades do Tecido Ósseo: Tecido Ósseo Primário e Secundário;  

Processos de Ossificação: Ossificação Intramembranosa e Ossificação Endocondral; Remodelação Óssea e 

Reparação de Fraturas; Papel metabólico do Tecido Ósseo; Histofisiologia do Tecido Ósseo.  

● Tecido Nervoso: Biologia Celular, Histologia e Classificação dos Neurônios; Sinapses: Biologia Celular e 

Classificação; Histologia e Classificação da Neuróglia; Histofisiologia das Fibras Nervosas, Nervos e Gânglios 

Nervosos; Histologia das Meninges.  

● Tecidos Musculares: Tecido Muscular Estriado Esquelético: Organização Histológica; Biologia Celular da 

Fibra Muscular; Mecanismo de Contração; Tecido Muscular Estriado Cardíaco: Biologia Celular e 



Histofisiologia da Fibra Muscular Cardíaca; Tecido Muscular Liso: Biologia Celular e Histofisiologia da Fibra 

Muscular Lisa e Mecanismo de Contração.  

● Sistema Circulatório: Estrutura histológica de artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias.  

● Sistema Respiratório: Organização histológica do epitélio respiratório (fossas nasais, nasofaringe, laringe e 

traquéia); Histofisiologia de brônquios, bronquíolos e alvéolos.  

BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO  

● Membrana plasmática.  

● Especializaçao de membrana: adesão.  

● Especialização de membrana: absorção.  

● Transporte celular através de membrana.  

● Citoesqueleto.  

● Mitocôndria (estrutura e função).  

● Retículos (RER/REL e funções).  

● Complexo de golgi.  

● Lisossomos.  

● Desenvolvimento humano inicial: da fertilização à gastrulação e neurulação.  

● O estabelecimento da placenta e anexos embrionários.  

● Organogênese.  

● Tecidos de sustentação ( embriologia ).  

● Membros ( embriologia ).  

● Cavidades do corpo ( embriologia ).  

● Tecidos linfóides e hematopoese extra-embrionária.  

● Sistema cardiovascular ( embriologia ).  

● Sistema respiratório ( embriologia ).  

● Teratologia ( embriologia ).  

BIOQUÍMICA  

● Equilíbrio Ácido-Básico; - pH e tampões.  

● Proteínas:  

- Aminoácidos e peptídeos Proteínas fibrosas e globulares;  

- Estruturas primária, secundária, terciária e quaternária;  

- Desnaturação proteica;  

- Enzimas e Coenzimas Propriedades, classificação;  

- Cinética enzimática;  

- Metabolismo de Proteínas, Ciclo da Uréia.  

● III. Carboidratos:  

- Química de Carboidratos;  

- Metabolismo do Glicogênio, Regulação da Glicogênese e Glicogenólise;  

- Gliconeogênese;  

- Via das Pentoses Fosfato.  

● Respiração Celular:  

- Conceitos em Bioenergética;  

- Via glicolítica;  

- Ciclo do Ácido Cítrico;  

- Fosforilação oxidativa.  

FISIOLOGIA  

● Princípios da homeostasia.  

● Membranas biológicas.  

● Transporte através de membrana: - ativo e passivo.  

● Bioeletrogênese: potenciais de membrana.  

● Sistema muscular esquelético, liso e cardíaco: acoplamento excitação-contração.  

● Sistema circulatório: coração como bomba, função das artérias, veias e capilares sanguíneos e linfáticos.  

Sangue e hemostasia.  

● Sistema respiratório: vias aéreas, mecânica respiratória, trocas dos gases e controle da respiração. 

 

Coordenadoria do Curso de Medicina 

Diretoria da União das Faculdades dos Grandes Lagos 


