
 

 

UNIVERSIDADE CESUMAR (UNICESUMAR) 
Aditivo II ao Edital nº 33/2020, de 21 de dezembro 2020 

 
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA 

 
A Reitoria da Universidade Cesumar (UNICESUMAR), no uso de suas atribuições, torna público o presente aditivo 
de Edital - contendo a alteração na data de publicação do resultado e período de matrícula da primeira chamada 
do Processo Seletivo para o curso de MEDICINA. 
 
CAPÍTULO I – DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E MATRÍCULAS 
ARTIGO 1° -  Fica alterada a data de publicação do resultado e o período de matrícula, conforme abaixo. 
 
§ 1º A publicação dos resultados das chamadas acontecerá nos dias: 
 

Convocação Publicação Matrícula 

1ª chamada 15/02/2021 16/02 a 24/02 

2ª chamada 25/02/2021 25/02 a 03/03 

3ª chamada 04/03/2021 04/03 a 10/03 

4ª chamada 11/03/2021 11/03 a 17/03 

 
ARTIGO 2° – A UNICESUMAR divulgará em edital próprio na Internet, no endereço http://www.unicesumar.edu.br, 
a listagem dos candidatos classificados e convocados para o preenchimento das vagas em primeira chamada 
e em chamadas subsequentes, se houver. A UNICESUMAR não se responsabiliza por divulgação de lista 
realizada pela imprensa e/ou outros meios de comunicação. 
 
CAPÍTULO II - DA MATRÍCULA 
ARTIGO 3° – A matrícula dos candidatos convocados deverá ser realizada por meio eletrônico, conforme datas 
estabelecidas nas chamadas deste edital. 
 
§ 1º Os candidatos convocados deverão anexar os documentos constantes no Artigo 19 do Edital 33/2020, em 
formato digital – PDF, no link destinado ao upload, que receberá por meio do correio eletrônico (e-mail) 
cadastrado, não sendo possível o envio em outro momento. 
 
§ 2º O boleto referente a primeira mensalidade (janeiro), estará disponível, no ambiente online, para impressão e 
pagamento. Referente a mensalidade de fevereiro, as orientações para pagamento serão encaminhadas via e-mail. A 
quitação destas mensalidades é a condição necessária para efetivação da matrícula. 

 
ARTIGO 4° – Ratificam-se todas as demais disposições do Edital nº 33/2020, de 21 de dezembro 2020. 
 

                Maringá, 15 de fevereiro de 2021. 
 
 

Wilson de Matos Silva Filho 
Vice-Reitor 

http://www.unicesumar.edu.br/

