
 

 

UNIVERSIDADE CESUMAR (UNICESUMAR) 
Edital nº 27/2022, de 9 de agosto de 2022 

 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA 
3ª CHAMADA 

 

A Reitoria da Universidade Cesumar (UNICESUMAR), no uso de suas atribuições, torna público o presente edital, 
contendo o aumento no número de vagas em oferta e a lista dos candidatos convocados em Terceira Chamada, 
no Processo Seletivo Discente para Transferência Externa no curso de graduação em Medicina e/ou portador de 
diploma de curso superior na área da saúde. 
 

CAPÍTULO I – DAS VAGAS EM OFERTA 
ARTIGO 1º – Aumenta-se o número de vagas ofertadas, conforme abaixo: 
 

• Processo Seletivo de 3ª série/ano: Aumenta-se o número de vagas: 5 (cinco) para 7 (sete) vagas. 
 

CAPÍTULO II – DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
ARTIGO 2° - Lista de convocados para o processo seletivo de Terceira Série. 
 

Candidato Nome do Candidato Classificação Pontuação 

20221225095 ANE CAROLINE SCHONS FINGER 8 34.00 

20221225574 ANA PAULA TONON MAGNANI 9 32.00 

20221226047 MARIA EDUARDA BANACH DE SOUSA 10 32.00 
 

Parágrafo Único. A listagem de candidatos aprovados acima, obedeceu à ordem de classificação no processo 
seletivo. 
 

CAPÍTULO III - DA MATRÍCULA 
ARTIGO 3° – A matrícula dos candidatos convocados deverá ser realizada por meio eletrônico, impreterivelmente, 
entre dos dias 9 a 13 de agosto de 2022, não havendo prorrogação. 
 

§ 1º Os candidatos convocados deverão anexar os documentos constantes no Edital 14/2022, 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 (julho), estará disponível, no ambiente online, para impressão e 
pagamento. Referente a mensalidade de agosto, as orientações para pagamento serão encaminhadas via e-mail. 
A quitação destas mensalidades é a condição necessária para efetivação da matrícula. 
 
ARTIGO 3° – Ratificam-se todas as demais disposições do Edital nº 14/2022, de 26 de abril de 2022. 
 

                Maringá, 9 de agosto de 2022. 
 

 
Erica Rodrigues Carloto Pereira 

Diretora de Serviços Acadêmicos 


