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FACULDADE UNICESUMAR DE CORUMBA
Edital n° 38/2022, de 01 de setembro de 2022

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE MEDICINA DA UNICESUMAR -

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

A  Direcao  da  Faculdade  Unicesumar de  Corumba,  no  uso  de  suas  atribuig6es,  toma  pdblico o  presente  Edital  -
contendo as normas do Processo Seletivo de Ampla Concorrencia para preenchimento de 50 (cinquenta) vagas
no curso de  Medicina -autorizado  pelo  Ministerio da  Educagao -MEG,  por meio da  Portaria  n°160,  de 4 de junho

de 2020, publicada no DOU de 8 de junho de 2020.

Em   conformidade   com   as   propostas   firmadas   perante   o   Edital   n°   01/2017/SERES/MEC   e,
considerando a necessidade das instituic6es de ensino particulares ampliarem suas contribuic6es

para a redueao das desigualdades de acesso e de identifigao com a comunidade local, a Faculdade
Unicesumar de  Corumba,  reserva  10%  (dez  por cento),  caracterizado  neste  edjtal,  5  vagas  aos
municipios de Corumba e Ladario, ambos no estado de Mato Grosso do Sul, desde que atendidos
aos criterios estabelecidos no edital 39/2022.

Este  Processo 6 direcionado  aos  ingressantes,  na  primeira  s6rie,  no  primeiro  semestre de 2023 e sera  realizado
segundo as regras aqui dispostas,  as quais os candidatos,  ao se inscreverem  no concurso, declaram, conhece-las
e com elas concordarem.

CApiTULO I -DA FACULDADE
Credenciada pela Portaria 509, de 3 de junho de 2020, publicada no DOU, de 4 de junho de 2020.

CApituL0 11 - DA FINALIDADE
ARTIG01° -0 Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2023, do curso de Medicina da UNICESUMAR, tern por
finalidadeaselegaodecandidatosparaopreenchimentodevagasexistentesnaprimeiras6riedocursodeMedicina,
levando em consideragao os conhecimentos adquiridos ate a conclusao do Ensino M6dio ou equivalente, conforme
as normas estabelecidas neste Edital.

Pafagrafo tinico. 0 Processo Seletivo sera realizado no dia 05 de novembro de 2022, as 14h -horario de Brasilia.

A prova acontecera simultaneamente nos seguintes locais:
I.       Campo Grande-Rua Euclides da cunha,  n° 1216-Centro -Campo Grande, Mate Grosso do sul.
11.      Corumba. Rua Dom Aquino,  n° 1037-Centro-Corumba,  Mato Grosso do sul.

CApiTULO 111 - DA INSCRICA0

ARTIGO2°-Asinscrig6esparaProcessoSeletivoseraorealizadasnoperiodode16deSetembroa31deOutubro
de 2022, pela internet -site www.unicesumar,edu,br.

§   1°  Ao  inscrever-se,   o  candidate  devera  optar  pela   utilizaeao  do   ENEM,   desde  que   realizado   no   periodo
compreendido entre os anos de 2015 e 2021, ou pela realizagao da Prova Presencial.

•    Para inscrig6es no Processo Seletivo, a taxa de inscricao sera de R$ 200,00 (duzentos reais) para o ENEM
e para a prova presencial.
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e considerado inscrito mediante o correto preenchimento do formularie e a compro\racao do pagamento da taxa de
inscrieat].

ARTIGO  3°  -  Somente  podefao  concorrer  a  uma  \raga  no  Processo  Seletivo,  os  candidates  que  ia  tenham
concluido o Ensiro M6dio ou eauivalente, devidamente comprovado de acordo com as normas de matricula deste
Edital.

§  1° 0  candidato que ±!aQ concluiu  o  Ensiro  Media,  devefa,  obrieatoriamente,  ro  ato  da  inscrigao,  informar sua
participaeao ro processo seletivo na condieao TREINEIRO.

§  2°  0  candidato  que  ±!±Q concfuiu  a  Ensino  Media  e  ±!±Q  informar,  ro  ato  da  inscri9at],  sue  participa¢ao  na
condicao  TREINEIRO  estara  sujeito  a  responsabilizacao  nos  termos  da  legislacao  vieente,  nao  tendo  direito  a
matrioula,  independente da classificagao.

§ 3° 0 candidato que, equivocadamente,  tenha se  inscrito na condigao TREINEIRO podefa realizar a correeao da
inscrieao ate 31  de outubro de 2022,  respeitando rigorosamente as condig6es  previstas  neste edital.  A correcao
devefa ser realizada pete internet  devendo,  para tanto,  informar o c6dgiv de candidato e senna,  recebido§ no ato
da inscriefro.

§ 4° 0 candidato  inscrito na condicao TREINEIRO,  independente da pontuaeao obtida no processo seletivo,  NAO
tefa direito a classificacao e matricula.

ARTIGO 4° -A UNICESUMAR podera cancelar ou  proITogar o Processo Seletivo.
Paragrafo  anico.  Na  eventualidade  de  nao  haver o  ntlmero  minimo  de  candidatos  inscritos,  suficientes  para  a
seleeao e matricula, de acordo com o necessario para o funcionamento das turmas.  Nesses casos,  sera publicado
urn aditivo de edital com todas as orientac6es necessarias. 0 que se apliea tambem ao Processo Seletivo de Bolsas,
Edital no 39rm.

ARTIGO 5° -Para a inscricao, o candidato devefa realker os seguintes procedinientos:
I.    Preencher conetamente o formulario de inscrigao.
I I.   Optar entre realizar a prova presencial ou utilhar os resultados obtidos na prova do ENEM, desde que realizaclos

entre os anos de 2015 e 2021.

•    Para prova presencial, selecionar o local de realizaeao de prova desejado.

Ill.  Emitir o boleto e pagar a taxa de inscricao em rede bancaria.

§ 1° 0 candidato que optar pelo ENEM, devefa, no ato da inscrieao, informar o c6dgiv de inscricao do ENEM do ano
escolhido corretamente, sendo que essa informagao e de sua lnteira responsabilidacle.

§ 2° 0 candidate que optar em participar do processo seleti\ro, considerando os criterios sociais e iclentificagao com
a comunidade, devefa encaminhar comprovante de residencie nos moldes do Edital n° 39/2022.  Caso o candidate
nao apresente o comprovante nos termos especificados no Edital, sera desclassmcado para fins do programa social.

§ 3° 0 acesso aos resultados no banco de dados do MEcnNEP sera realizado pelo c6dgiv de inscrieao do ENEM,

www.unicesiJmar.ec]u.br
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informado pelo candidato,  no ato da inscrigao do processo seletivo.

§4°Eimprescindivelopreenchimentocorretodasinformae6esnoformulariodeinscrigao,inclusive,deumendereco
eletr6nico (e-mail) e o ndmero de celular valido e atual, para que possa receber as informa?6es do processo seletivo,
ficando   autorizada   a   instituigao  enviar,   ao  candidato,   informag6es   sobre  este  processo  seletivo  ou   sobre  a
UNICESUMAR, exclusivamente, por meio do endereap eletr6nico ou por mensagem de texto, via celular, informados

pelo candidato.

§ 5° 0 candidato 6 o  tlnico responsavel pelas informag6es e preenchimento do formulario eximindo a  lnstituigao de
qualquer prejuizo decorrente da ausencia ou incorre?ao das informac6es.

ARTIGO  6° -A  inscrigao  do  candidato  implica  na  aceitagao  irrestrita  das  condig6es  previstas  neste  Edital,  seus
anexos e demais instruc6es relativas a este Processo Seletivo, disponiveis no s/`fe da UNICESUMAR, em especial
no que se refere a responsabilidade acerca de todas as informagives prestadas no momento da inscrigao, na forma
da  lei,  inclusive.

CApiTULO IV - SABATISTAS
ARTIGO  7°  -  0  candidato  que,   por  motivo   religioso,   guarda  o  sabado  (aqui  considerado   SABATISTA),   tera
assegurado  horario  especifico  para  realizagao  das  provas,  desde  que  informe  essa  condicao  no  formulario  de
inscrigao e comprove o vinculo, mediante envio da declaragao de membro, expedida pela respectiva igreja, em papel
timbrado e assinada pelo representante religioso, ate o dia 26 de outubro de 2022, pelo link que recebefa no e-mail
cadastrado.

Paragrafo  tlnico.  E  de  responsabilidade  do candidato  SABATISTA o envio do documento  necessario,  dentro do

prazo  e  especifica96es  previstas  no  presente  edital.   Em  caso  de  ausencia  do  documento  ou   indeferida  pela
Comissao do  Proces§o Seletjvo,  o candidato devefa realizar as provas  nas mesmas condio6es e horarios que os
demais candidatos NAO SABATISTAS.

ARTIGO  8°  -  0  candidato  SABATISTA  devefa  comparecer  ao  local  de  prova  ate  as   14h  (quatorze  horas)  e

permanecefa em situa8ao de isolamento, junto aqueles que estao em situa9ao similar,  ate o  hofario  previsto para
participar da prova, a fim de garantir a idoneidade e isonomia do processo seletivo.

Paragrafo dnico. Nes§a condieao o candidato fica:
I.     alimentado com  lanche e agua providenciado, exclusivamente,  pela UNICESUMAR.

11.   impedido de realizar consulta de qualquer esp6cie,  inclusive material de estudo.
Ill.  impossibilitado  de  estabelecer  qualquer  tipo  de  comunicagao  por  meio  de  aparelho  celular,  ou  outro  tipo  de

aparelho eletr6nico.

IV. sem direito a sair do local de prova ate serem transcorridas 3 (tres) horas ap6s o inicio.

V.  autorizado a conversar e a interagir com os demais candidatos que estejam no pr6prio ambiente.
Vl. permanecera acompanhado por fiscais, que garantirao o cumprimento das normas previstas.

ARTIGO  9°  -  0  candidato  que,  equivocadamente,  tenha  se  inscrito  na  condicaoSABATISTA podefa  realizar  a
correcao da inscri¢ao ate 31  de outubro de 2022,  na area do candidato,  mediante inscri9ao e senna.

cApiruLO v - DA pROvA
ARTIGO    10   -   Os   editais   contendo   a   localizagao   das   salas   para   as   provas   serao   publicados   no   site
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www.unicesumar.edu.br no dia 4 de novembro de 2022.
ARTIGO  11  -A prova  sera  realizada  no dia  05 de  novembro  de 2022,  as  14h  -horario  de  Brasilia e  tefa duracao
maxima de 5 (cinco) horas. 0 tempo minimo de permanencia em sala 6 de 3 (ties) horas.  0 candidato podefa sair
do local da prova somente a partir das  17h.

Pafagrafo unico. A prova para os candidatos SABATISTAS sera realizada a partir das  19h do mesmo dia, com o
mesmo tempo de duracao, periodo minimo de permanencia e condie6es de realizaeao.

ARTIGO12-Oscandidatosdeveraocomparecerasaladeprova,aqualforamdesignadosdentrodasdependencias
do campus,  com  lh  (uma)  hora de atendencia,  impreterivelmente,  a tim  de cumprir o  horario determinado para o
inicio da prova,  as  14h -horario de Brasilia.

§  1° As  portas de acesso  aos  pfedios,  onde serao  realizada§  as  provas,  fecharao  as  14h e  nao sera  permitida a
entrada de candidatos nos recintos ap6s esse hofario.

§ 2° 0 candidato recebera urn envelope plastico antes do inicio da prova, para guardar seus pertences, que devefa
ser lacrado e acondicionado no chao,  ao lado da carteira.  Bol§as e sacolas tambem deverao permanecer no chao
ao lado da carteira do candidato e,  na hip6tese de o candidato nao  respeitar as determinac6e§, o material  podefa
ser recolhido,  podendo o candidato, inclusive,  ser desclassificado.

§ 3° Fica terminantemente proibida a permanencja de toda e qualquer pessoa nos  recintos onde as provas serao
realizadas,  salvo  as  equipes  de  apoio  e  de  execucao  do  pfoprio  processo  seletivo  (vestibular),  sob  pena  de
desclassificaeao do candidato envolvido na situagao. Caso alguma pessoa nao prevista para atuar na aplicagao do
vestibular seja localizada no local designado para a realizacao da prova, ap6s as 1 4h, sera devidamente identificada,
sendo fotografada, submetida a uso de detector de metais, permanecendo nas dependencias da UNICESUMAR ate

que sejam transcorridas 3h  (ties horas) de  prova,  quando sera retirada desse espago.  Nessa condigao,  a  pessoa
nao podefa utilizar aparelhos eletr6nicos de qualquer natureza,  assim como nao podefa comunicar-se com outros

que  nao  aqueles  designados  pela  Comi§sao  do  Processo  Seletivo  da  UNICESUMAR,  nas  ties  horas  em  que
permanecer no local de provas.

CApiTULO Vl - DA CLASSIFICA¢AO
ARTIGO  13 -0 candidato sera cla§sificado para uma das 50 (cinquenta) vagas do Curso de Medicina,  por ordem
decrescente da media da pontuagao obtida nas provas do Exame Nacional do Ensino Medio -ENEM ou pela media
da pontuagao obtida na prova presencial  (vestibular),  de acordo com os criterios de calculo descritos a seguir:

Provas Disciplina No de Quest6es Pesos Pantos

Discursiva Redacao - . 100

Mdltipla Escolha

Ci6ncias da Natureza e suas Tecnologias 20 1 20

Ciencias Humanas e suas Tecnologias 10 1 10

Linguagem, C6digos e suas Tecnologias 15 1 15

Matematica e suas Tecnologias 5 1 5

Total de pontos 150

www.unicesumar.edu.br
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PROVA PRESENCIAL
NF =  N(CNT)  +  N(CHT)  +  N(LCT)  +  N(MAT)  +  N(RED)

ENEM

NF  =  ((N(CNT)/1000)*20)  +  ((N(CHT)/1000)*10)  +  ((N(LCT)/1000)*15)  +  ((N(MAT)/1000)*5)  + (N(RED)/10)

Onde:
NF:  Nota  Final

N(CNT):  Nota da Prova de Ciencias da Natureza suas Tecnologias
N(CHT):  Nota da Prova de Ciencias Humanas e suas Tecnologias
N(LCT):  Nota da Prova de Linguagem,  C6digos e suas Tecnologias
N(MAT): Nota da Prova de Matematica e suas Tecnologias
N(RED):  Nota da Prova de Redaeao

§ 1° Aos candidatos residentes ha pelo menos 24 meses nas cidades de Corumba/MS e  Ladario/MS,  mendiante
comprova?ao,  sera concedido 0,5  (zero virgula cinco  pontos)  na  media final visando garantir a  identificacao com
a   comunidade   local,   em   cumprimento   ao   Edital   n°  01/2017/SERES/MEC.   Os   candidates  que   deixarem   de
apresentar ou apresentarem comprovantes de residencia nao condizentes com a Edital serao desclassificados.

-  No  ato da  inscrigao  o  candidato  devera  anexar comprovante  de  residencia,  pelo  link  destinado  ao  upload  de

comprovante  de  documento,  que  recebera  pelo  e-mail  especifico,  nao  sendo  possivel  a  comprovagao  em  outro
momento.

§  2° A  somatoria  das  notas  das  provas  de  Ciencias  da  Natureza e suas Tecnologias,  Ciencias  Humanas e suas
Tecnologias,  Linguagens,  C6digos e suas Tecnologias,  Matematica e suas Tecnologias e de  Redagao, formara a
Nota Final obtida pelo candidate.

§  3°  As  Notas  Fjnais  serao  organizadas  de  modo  decrescente,  constituindo  a  classificagao  geral  do  processo
seletivo.

§  4°  Para  melhor  sensibilidade  e  para  diminuir os  empates,  considera-se  que  2  (dois)  algarismos  decimais  sao
significativos.

§  5°  Os  candidates  com  melhores  classificag6es  preencherao  as  vagas  disponiveis  para  o  curso.  Os  demais
classificados serao colocados em LISTA DE ESPERA, dependendo de chamadas complementares para a matricula,
conforme o calendario geral.

§6°Emcasodeempate,aclassificaeaoseradefinidacombasenocriteriodemaiornotaobtida-naprovaderedaeao
e,  persistindo o empate,  a classificacao se da fa pelo criterio de major idade (dia,  mss e ano).

§ 7° Nao sera permitida a revisao, vista ou recontagem de desempenhos obtidos neste Processo Seletivo.

ARTIGO 14 . FOLHA DE RESPOSTA (EXCLUSIVO AOS CANDIDATOS QUE FARAO PROVA PRESENCIAL)
No ato do recebimento, o candidato devera conferir os seus dados pessoais impressos na Folha Optica de Quest6es
Objetivas e na Folha Optica de Redagao, em especial seu  nome,  ntlmero de inscrigao e ntlmero do documento de
identidade.

w\^rw.unicesumar.edu.br
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i  1° 0 candidato  deve  certificar-se  se  o  tipo de  prova  impresso  na  Folha  Optica de  Quest6es  Objetivas  e  Folha
Optica de Redagao e o mesmo impresso na etiqueta de identificagao.

§ 2° 0 candidato devera preencher a Folha Optica de Questoes Objetivas e Folha 6ptica de  Redaeao, de acordo
com as orientag6es dispostas no caderno de quest6es, com caneta esferogfafica, fomecida pela UNICESUMAR. 0

preenchimento em desacordo com as orienta?6es, acametara na desclassifica9ao.

§ 3° Nao serao computadas quest6es  nao assinaladas,  quest6es que contenham  mais de uma  resposta, emenda
ou   rasura.   Os   prejuizos   advindos  de   marcac6es  feitas   incorretamente   serao  de   inteira   responsabilidade  do
candidato.  A  Comissao  do  Processo  Seletivo  da  UNICESUMAR  nao  se  responsabilizara  por falhas  de  corregao,
devido ao preenchimento em desacordo com as orientag6es constantes na prova.

§ 4°  Nao devefa ser feita  nenhuma  marca fora do  campo  reservado  as  respostas ou  a  assinatura,  pois qualquer
marca podera ser lida pelas leitoras 6pticas.

§  5°  Em  hip6tese  alguma  havera  substituigao  da  Folha  Optica  de  Quest6es  Objetivas  e/ou  da  Folha  Optica  de
Redagao por erro do candidato.

§ 6° NAO sera  permitido aos candidates  permanecerem com  o Caderno de Quest6es,  Folha 6ptica de  Quest6es
Objetivas e de Redaeao, ap6s o termino do tempo de prova, sob pena de desclassificacao.

cApiTULO vii -DA iDENTiFicAeAO 1]0 cANDiDATO
ARTIGO 15 -Os candidatos deverao comparecer a prova munidos de: documento de identifica9ao original e oficial,
com foto, expedido pelos orgaos competentes e comprovante de inscrigao.

§  1°  Sao  considerados  documentos  de  identifica9ao  validos  para  este  processo  seletivo  os  indicados  a  seguir:
C6dulas de  ldentidade expedidas pelas Secretarias de Seguran?a Pdblica,  pelas Fongas Armadas e  Policia  Militar;
Carteira  de Trabalho;  C6dulas  de  ldentidade  para estrangeiros;  Cedulas  de  ldentidade fornecidas  por Ordens ou
Conselhos  Profissionais;  Passaporte,  emitido pela  Repdblica Federativa do Brasil;  Carteira Nacional de  Habilita9ao

(CNH), com toto. Nao serao aceitos documentos no formato Digital/Eletr6nico e com validade expirada.

§ 2° NAO serao aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Certidao de Nascimento, Titulo de Eleitor
e Carteira de Estudante.

§ 3° 0 candidato, impossibilitado de apresentar,  no dia da aplicacao da prova, os documentos exigidos, por motivo
de  perda,  furto  ou  roubo,  devera  apresentar  documento  oficial  que  ateste  o  registro  da  ocorrencia  (Boletim  de
Ocorfencia),  expedido  por 6rgao  oficial  no  maximo  nos  15  (quinze)  dias  anteriores  a  realizagao  da  prova  e  outro
documento que contenha fotografia e assinatura do candidato.  Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao
do  Processo Seletivo da UNICESUMAR.

§ 4° NAO sera aceita Cedula de ldentidade que apresente a condigao de NAO ALFABETIZADO.

§  5°  Os  documentos  deverao  estar em  perfeitas  condig6es  de forma  a  permitir,  com  clareza,  a  identificagao  do
candidato.

§  6°  Uma identifica¢ao especial  tamb6m  sera exigida do candidato,  cujo documento de  identificagao gere ddvida§
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quanta a fisionomia, a assinatura, a condicao de conservagao do documento e/ou a pfopria identificaeao.

§  7°  A  Comissao  do   Processo  Seletivo  da   UNICESUMAR  nao  se  responsabiliza  por  documentos  e  objetos
esquecidos oil furtados no local da prova.

ARTIGO    16   -   Para   preservar   a   idoneidade   do   processo   seletivo,    a   UNICESUMAR   podefa   realizar   a
lDENTIFICACAO   DIGITAL,   tirar  toto  individual  ou   coletiva,   coletar  assinaturas,   utilizar  detectores  de   metais  e

conferencia da foto com o candidato presente no ate da realizagao da prova, bern como no momento da matricula.
A nao confirmacao da identificagao do candidato no ato da matricula acarretafa na sua desclassificagao no processo
seletivo.

Pafagrafo tlnico.  No ato da inscrieao no processo seletivo o candidato autoriza a coleta de seus dados pessoais,
bern como fotografia no ato da prova e matricula para o uso especifico do processo seletivo.

ARTIGO 17 -Objetivando garantir a lisura e idoneidade do processo seletivo -o que 6 de interesse publico e, em
especial,  dos pfoprios candidatos -bern como sua autenticidade,  sera solicitado  aos candidatos  a transcrigao da
frase contida nas instruc6es da Folha 6ptica de Questoes Objetivas, para posterior exame grafotecnico.

ARTIG0  18 -  Podefa ser excluido do  Processo Seletivo o candidato que se  recusar a transcrever a frase contida
nas instrug6es.

ARTIGO 19 -Para realizagao da prova a UNICESUMAR disponibilizafa:

I    lab:c::t;v3a::na;:aF!::v:r#3h,n;aeid:e;aeRrperi£D:d8:S::ussa°:o:I,;#:eo:sa;3soP:p,i;;;a;S£:eus::#;V:Osr,:aas£;i;9aac:O:Pe:;P;°!: qQuueess,:6eess

exclusivamente  com  os  materiais fomecidos  pela  uNICESuMAR.  Caso  o  candidato  insista  em  utilizar
ma!er!al  pro_prio,.em detrimento do cedido pela  UNICESUMAR,  podefa  ser desclassifilcado do  processo
sele!ivo,nag_cabgndorecursosobtaldecisao.Opreenchimentoemdesacordocomasorientag6es,-acarretafa
na desclassificagto.

ARTIGO 20 - Os documentos referentes ao processo seletivo serao arquivados pelo prazo de 90 (noventa) dias a
6poca da classificaeao geral e da divulgagao dos resultados. Ap6s esse periodo, os documentos serao descartados.

CApiTULO Vlll - DO ATENDIMENTO ESPECIAL
ARTIGO  21  -  Sera  concedido  Atendimento  Especial  ao  candidate  com  deficiencia  ou  outra  condi9ao  que  exija
recursos  especificos  para  realizar  a  prova;  assim,  esse  devefa  informar,  no  campo  especifico  do  Formulario  de
lnscrigao, qual sua deficiencia e descrever, no campo observac6es, qual o tipo de atendimento necessario.

§,1°.P c.andidatg de.vefa anexar o.s documentos abaixo relacionados,  at6 o a.ia 26 de outubro de 2022, pelo link
destinado ao upload, que recebefa por meio de e-mail especifico.

I.Relat6rio detalhado, em separado, contendo datas, desenvolvimento e evolu9ao do quadro, que precisafa ser:

a)   Emitido por urn especialista na area ou  por uma equipe multidisciplinar, assim discriminados:
•    No caso  de  Transtomo de  Deficit de Atengao  e  Hiperatividade -TDAH,  por uma equipe formada por urn

psic6logo ou  pedagogo, com especializa?ao em psicopedagogia e urn medico psiquiatra ou  neurologista.

www.unicesumar.edu.br
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-     No caso de Dislexia, por uma equipe formada por nourologista,  psic6logo, fonoaudi6logo e pedagogo.

b)   Emitido em papel timbrado, ha menos de urn ano.
c)   Apresentado  com  a  descrieao  da  deficiencia  e  o  C6dgiv  lnternacional  de  Doen9as  (CID)  ou  Classificaeao

lntemacional de Funcionalidades (CIF),  referente a deficiencia ou a condicao especifica.
d)  Apresentado com a indicagao das condig6es especiais necessarias para a realizaeao da prova devidamente

fundamentada pelos profissionais.

§  2° A  LACTANTE  que  necessitar  amamentar durante  a  realizacao  da  prova  podera  faze-lo  em  sala  reservada,
desde que o solicite, observando os procedimentos constantes a seguir, para adoeao das providencias necessarias.

I.    Encaminhar ao e-mail caDtacao.online®unlcesumar.edu.br ate o dfa 26 de Outubro de 2022 a formaliza¢ao da

solicita9ao,  indicando urn adulto responsa\rel (familiar ou terceiro) pela guarda da crianpe, que deve permanecer
em ambiente reservado designado pela Comissao do Processo Seletivo da UN ICESUMAR.

11.   Apresentar-se  na enfermaria,  com,  no  minimo,1  (uma)  hera de antecedencia de  inicio de realizagao da  prova,
com o acompanhante e a crianpe, a fim de identmcaeao.

Ill.  Nfro sera disponibilizado, pela Comissao do Processo Seletivo da UNICESUMAR, urn responsavel para a guarda

da crianga. A ausencia do mesmo, acarretafa na impossibilidade da candidata realizar a prova.
IV. Nos horalhos previstos para a amamentaeao, a candidata lactante podefa ausentar-se temporariamente da sala

de prova, obrigatoriamente, acompanheda de urn fiscal.
V.  Na sala reservada para a amamentagao, ficarao somente a candidata lactante, a crianca e o fiscal, sendo vedada

a permanencia de quaisquer outras pessoas.
Vl. Nat> have fa compensa9ao do tempo de amamentaeao em favor da candidata.

§  3°  A  prova  para  o  candidato  com  deficiencia  sera  realizada  no  mesmo  camptis,  data  e  hofario  dos  demais
candidatos.

§ 4° A Comissao do Processo Seletivo da UNICESUMAR podefa,  a seu crifeho,  realizar as diligencias necessarias
a \rerificacao da veracidade das declarag6es apresentadas.

§ 5° As solicitac6es de condic6es especiais serao analisadas e defendas ou indefendas pela Comissao do Processo
Seletivo da  UNICESUMAR.

§ 6° 0 candidato sera  informado,  por e-mail,  sobre o deferimento ou  nto de sua solicitaeao,  ate 72  horas apes o
encerramento das inscri96es para o atendimento especial.

§ 7° 0 candidato que nao enviar os documentos necessarios, ou que tiver sua solicitacao indefericla pete Comissao
do  Processo  Seletivo  da  UNICESUMAR,   devefa  realhar  as  provas  nas  mesmas  condiQ6es  que  os  demais
candidatos. Reitera-se que e de total responsabndade do candidato o envie dos documentos comprobat6hos dentro
das especifica96es. A UNICESUMAR nfro se responsabilha por documentos encaminhados em desacordo com as
regras previstas no presente edital.

§  8°  Ao  ingressar  no  ourso  de  MEDICINA,   o  candidato  podefa  ser  submeticlo  a  avaliaeao  por  uma  equipe
multiprofissienal, a qual conta com servico de apoio ao estudante com necessidade especial.

enpiTULO Lx - DA DEscLAssiFicACAo
ARTIGO 22 -Sera automaticamente desclassificado do Processo Seleti\;o o canclidato que:

www.unicesiJmar.edu.br
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I.    NAO ournprir as normas previstas neste edital.
11.    Informar incorretamente o c6digo do ENEM.

Ill.    NAO apresentar documento de identidade valido; ouja identificacao, ne die da prova, a critcho da Comissao de
Processo Seletive da UNICESUMAR,  seja duvidosa.

IV.    Durante a aplicacao das provas, comunicar-se com outros candidatos, solicitar empfestimo de material, portar
ou usar aparelho celuLar ou quak]uer outro aparelho eletrchieo, de comunicacao ou nfro, usar de rneios ilicitos

para  realizar  a  prova  ou  praticar  outros  atos  que  contrariem  as  normas  disciplinares  do  Processo  Seletivo
(Vestibular) ou, ainda, atentar contra a moral e os bons costumes.

VYE;::::rTFffii=#ou#ndormbermtw'!neaa#o¥#nadem#de##mdeaT#ag#
indieada.

VIl.    Utilizar de materiais, que nfro os fornecidos pete UNICESUMAR.
Vlll.   EnvolverLse,  compro\radamente,  em  fraude ou  em  uso de documentos  ou  informac6es falsas  na  inscrigao e

execugao  da  prova  do  Processo  Seleti\ro  (Vestjbufar),  o  que  implicara  na  nulidacle  de  sua  participagao  no

processo de selecao em qualquer 6poca.
IX.   Durante todo o periodo de aplicagao das provas, nao respeitar a proibigao do uso de bone, obietos que oubram

as  orelhas,  6cuds  de  sol,  porte  de  arma,  rel6gto,  calculadora,  assim  como  telefone  celufar  e  similares  ou

quaisquer outros materiais que a UNICESUMAR julear inconveniente para a aplicacao das provas e a lisura do
processo seleti vo.

X.    Nao respeitar a exigencia de guardar dentro do saco plastico, fornecido pela organizagao do processo antes do
inicio da pro\ra, os dernais pertences que nao constem dentre os listados ro Artigo  12 deste edital.  Esse saco

plastico devera ser lacrado, identificado com nome completo do candidato.
Xl.   Estiver ausente ro ENEM selecionado ou que tenha obtido rota zero na redaeat].

Xl I.    Envolver-se, comprovadamente, em fraude, uso de documentos indevidos/irregulares ou informae6es falsas na
inscricao,  implicara ne nuLidade de sua participaeao no processo de selecao em qualquer epoca.

Xlll.    Em qualquer epoca, mesmo ap6s a efetivaqao da matrioula, ti\rer se classificado e tenha realizaclo o Processo
Seletivo de Curso de Medicina da UNICESUMAR, usando documentos ou informag6es falsas ou outros meios
ilicitos.

XIV.   Afastar-se da sala de provas, durante a sue realizaeao, sem autorizaeao e desacompanhado de urn fiscal.

CApiTULO X - DO RESULTADO
ARTIGO 23 -A UNICESUMAR divuleafa em edital pr6prio na  lntemeL  no endereeo httD://wwwunicesumar.edu.br,

a  relagao  dos  candidatos  classificados  para  o  preenchimento  das  vagas  em  primeira  charnada  e  em  chamadas
subsequentes. A  UNICESUMAR  nfro se  responsabiliza por divulea9ao de  lista  realizacla pete iniprensa e/ou outros
meies de comunieagiv.

ARTIGO 24 -A publicagao dos resultados das chamadas acontecera nos dias:

i   Convoca§ao      Publica§io`  i   `  wililiFieinlaT

1achamada         11/11/2022

2achamada        21/11/2022

5Tchain-aft--I--28;iT;ZJ2-2
4a chamada        05/12/2022

5achamada  -12/12/2022

14/11   a  18/11

L2:l#-::#!L

05;1-2 a O9ji 2  i

i    12/12-a--16/12   ,
_L____
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Pafagrafo dnico. As matriculas serao efetuada§ conforme ANEXO Ill deste edital.

CApiTULO XI -DA MATRicuLA
ARTIGO 25 - A  matricula dos  candidatos convocados  podefa ser realizada  por meio eletr6nico,  conforme  datas
estabelecidas nas chamadas deste edital.

§ 1° Os candidatos convocados deverao anexar os documentos constantes no Artigo 26, em formato digital -PDF,
no link destinado ao upload, que recebera por meio do correio eletr6nico (e-mail) cadastrado,  nao sendo possivel o
envio em outro momento.

§ 2° 0 envio dos documentos devefa ser realizado,  impreterivelmente, no periodo referente a respectiva chamada,
nao havendo prorrogaeao.

§ 3° Os documentos encaminhados serao analisados e o candidato sera comunicado por meio de correio elettonico
(e-mail) e/ou telefone, sobre seu processo de matricula.

§  4°  0  boleto  referente  a  primeira  parcela  da  anuidade  Oaneiro),  estafa  disponivel,   no  ambiente  online,  para
impres§ao e pagamento e sua quita9ao e a condi9ao necessaria para efetiva¢ao da matricula.

§5°0candidatoconvocadoquenaorealizarosprocedimentossupracitadosnoperiodoestipuladoparaamatricula,
perde o direito a vaga, sendo chamado imediatamente o candidato na sequencia de classificagao.

ARTIGO 26 - Documento necess6rios para Matricula.

DOCUMENTOS DO CANDIDATO

Hist6rico Escolar do Ensino M6dio ou equivalente, acompanhado do Certificado de Conclusao.*
*0 candidate com curso Superior deve apresentar o diploma e os documentos do enslno medio.

Documento de identidade -RG/RNE.

Cadastro de Pessoa Fisica -CPF.

Passaporte  (para candidato estrangeiro com vlsto de estudante valido para a UNICESUMAR).

Certidao de Nascimento ou Casamento (com averbacao de div6rcio, se for o caso).

Atestado de Vacina (atualizado).

Contrato de Presta9ao de Servigos Educacionais, devidamente preenchido, rubricado por todos os contratantes

e assinado.

DOCUMENTOS DO DEVEDOR SOLIDARIO

www.unicesumar.edu.br
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Ficha de Cadastro de devedor solidario (uma ou duas conforme for o caso).

Comprovante de residencia atualizado, com no maximo 30 dias (conta de agua,  luz ou telefone fixo), do(s)

devedor(es) solidario(s).

Declara¢ao de lmposto de Renda (ano calendario 2021) completa e com as paginas de recibo.

Apresentacao de 2 (dois) bens im6veis registrados e livres de Onus, em nome do(s) devedor(es) solidario(s) -

matricula atualizada com ate 30 dias.

Comprovante de Renda -o(s) devedor(es) solidario(s) devem comprovar renda minima de 1,5 (uma vez e
meia) vezes o valor da mensalidade.

RG e CPF do Devedor Solidario e respectivo C6njuge.

Certidao de Casamento (com averba9ao de dlv6rcio ou 6bito, se for o caso) ou Certidao de Nascimento, se
solteiro, do(s) devedor(es) solidario(s).

§  1°  Caso  o  candidato  nao  possua  a  documenta9ao  completa  do  Ensino  M6dio  no  ato  da  matricula,  devera
apresentar a declaragao de conclusao, expedida com no maximo 30 dias, em folha timbrada pelo col6gio/escola. Os
documentos completos devem  ser apresentados  nos  prazos estabelecidos e contidos  no termo de compromisso,
assinado no ato da matricula. A nao apresentagao desta documentagao acarretara no cancelamento da matricula.

§ 2° Os candidatos  provenientes de exame silpletivo deverao apresentar o documento comprobat6rio,  Certificado
de Conclusao do Ensino M6dio ou equivalente, em tempo habil para a efetivacao da matricula.  Sem o documento
exigido,  nao  sera  aceito  a  Requerimento  de  Matricula  do  candidato,  mesmo  que  este  tenha  sido  classificado  e
convocado.

§  3°  Os  candidatos  com  cursos  equivalentes  ao  Ensino  M6dio  realizados  no  exterior,  deverao  ter seus  estudos

:::Vpa:'#dd:Sife:%[%n;:ddeaEmdeusc:%aonoTerrlt6rloNacional(conformelegislagao),emdataanterioramatricuia,

§ 4° 0 devedor solidario devera comprovar renda equjvalente a,  no  minimo,  1,5 vezes o valor da  mensalidade e
nao ter restrigao junto ao SCPC, SERASA e CCF. A comprovagao da renda podefa ser feita por meio da Declaragao
do lmposto de Renda ou apresentacao dos 3 (tres) tlltimos ho/er/.fas, juntamente com c6pia da Carteira de Trabalho
e Previ.dencia Social atualizada.

lmportante: A UNICESUMAR disp6e de parceria com entidades financeiras para a concessao de financiamento
estudantil de ate  100°/o do valor das mensalidades.  Informe-se no setor de Analise de Cfedito pelo e-mail:

analisedecredito@unicesumar.edu.br.

ARTIGO  27  -  Os  candidates  que  nao  procederem  a  respectiva  matricula  nos  dias  e  hofarios  previstos  serao
considerados  desistentes,  sendo  convocados  para  as  suas  vagas,   por  ordem  de  classificagao,  os  candidatos
subsequentes, os quais deverao efetuar suas matriculas na data determinada neste Edital.

ARTIGO 28 -A UNICESUMAR tern o direito de indeferir o pedido de matricula,  por raz6es de ordem administrativa,
tais como:  inadimplencia na lnstituigao em periodos anteriores; falta de pagamento da  la parcela da anuidade (caso
o  pagamento  seja  em  cheque  e  esse  seja  devolvido  por  qualquer  razao,  considerar-se-a  como  pagamento  nao

www.unicesumar.edu.br
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realizado); falta de documentagao necessaria ou de assinatura no Contrato de Prestagao de Servigos Educacionais
entre  as  partes,  no  prazo de  30  (trinta)  dias contados da  assinatura do  requerimento  de  matricula;  bern como,  a

qualquer tempo, se o candidato tiver sofrido sang6es disciplinares,  aplicadas pela  lnstituigao.

CApiTULO Xll -DAS DISPOSICOES GERAIS
ARTIGO 29 -A  matricula  no  Curso de  Medicina da  Faculdade  Unicesumar de  Corumba,  implica  no compromisso
do aluno em respeitar o Estatuto e o Regimento Geral da lnstituicao, bern como as normas financeiras e academicas
em  vigor.

§  1°  0  aluno  devefa  cumprir,  obrigatoriamente,  toda  a  matriz  curricular.  A  eventual  dispensa  de  disciplinas,  por
equivalencia,  nao  podefa  ultrapassar  25°/o  da  carga  horaria  da  s6rie  equivalente,  e,  ficafa  sujeita  a  analise  da
coordenacao de curso, nao cabendo recurso a decisao emitida em primeira instancia.

§ 2° A solicitacao de aproveitamento de estudos devefa seguir o regulamento especifico do curso de  Medicina. A
dispensa de disciplinas nao implica em  nenhum beneficio financeiro ao academico.

ARTIGO   30   -   Conforme   Portaria   da   Direcao,   esfa   expressamente   proibido   o   trote   nas   dependencias   da
UNICESUMAR.

ARTIGO 31 -Em fun?ao do cumprimento da carga horaria do curso, a Faculdade Unicesumar de Corumba podefa
marcar   aulas,   estagios,   adaptac6es,   aulas   te6ricas   e   pfaticas,   atividades   extraclasse,   aulas   especiais   e
depend6ncias, em turnos diferentes daqueles em que estao matriculados, inclusive aos finals de semana e feriados,
respeitando o previsto no calendario acad6mico.

Paragrafo anico. A Instituigao informa que seguira rigorosamente as  instrug6es dos 6rgaos competente§

para  a  protegao  de  satlde  de  seus  alunos  e funcionarios,  podendo  realizar suas  atividades  acad6micas
remotamente, se a§sim exigir a situacao.

ARTIGO   32   -   E   facultado   ao   aluno   matriculado   solicitar   cancelamento   da   matricula,   devendo   apresentar
requerimento junto ao Ntlcleo de Apoio Academico -NAAc para formalizar o pedido,  indicando,  na oportunidade, o
ntlmero da conta bancaria para o dep6sito.  No caso de cancelamento, o aluno podefa requerer a devolugao parcial
da la parcela, nas seguintes condig6es e percentual:

a)  70%  (setenta  por cento),  quando  requerer o cancelamento da  matricula  ate o  primeiro  dia  tltil  anterior ao  inicio
do periodo letivo.

b)  50% (cinquenta por cento), quando requerer o cancelamento da matricula em ate 7 (sete) dias corridos, a partir
da data do inicio das atividades escolares previstas em calendario,  nao havendo reembolso ap6s esse periodo.

Pafagrafo  dnico, Ap6s  o cancelamento,  a documentagao  (exceto  a encaminhada de forma digital)  entregue  por
ocasiao da matricilla podefa ser devolvida, mediante solicitagao por escrito, pelo aluno ou por procura¢ao, no prazo
de 30 dias. Ap6s esse prazo, os documentos serao descartados.

ARTIGO 33 -A UNICESUMAR esta cadastrada no Programa Universidade para Todos -PROUN I. Os interessados
emparticipardoprogramadeveraosecandidatar,respeitandoocalendario,nositedoMinisteriodaEducagao(MEG)

Poderao concorrer a bolsas de estudo somente os candidatos inscritos no ENE-M  (Examewww.mec.

Nacional do Ensino M6dio), conforme legisla9ao pertinente ao tema.

www.unicesumar.edu.br
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ARTIGO  34 -  Fazem  parte  deste  Edital  seus  Anexos  e  demais  instruc6es  referentes  a  este  Processo  Seletivo,
disponiveis no endereco eletr6nico: ://www.unicesumar.edu.br.

ARTIGO 35 -E de responsabilidade da Comissao do Processo Seletivo da UNICESUMAR, designada pela Direcao
da  lES  para essa finalidade,  o  planejamento,  a execugao e  a  coordenaeao  de  todos os  trabalhos,  referentes  ao

presente Processo Seletivo,  nao cabendo recurso contra suas decis6es.

ARTIGO 36 -Os casos omissos serao analisados pela Comissao do Processo Seletivo da UNICESUMAR.

Corumba, 01  de setembro de 2022.

;//,,/;;`,;i.,:I/:.:;.,.\
Hb               laMrt

Direcao

www.unicesumar.ec]u.br
`Jl.I,,r,11

'      i       1-1,--`.1

|Onar'n,
por'te ¢,es$6



©
unicesumar
EDUCA(AO      PQESENi.IAL      E     A      blstANCIA

ANEXO I

CURSO EM OFERTA NO PROCESSO SELETIVO

CURSO,siTUACAO, TURNO, VAGA, DURAe

Curso Autorizacao Turno Vagas Duragao (anos)

MEDICINA
Portaria MEC 160 de 04/06/2020,  DOU de

Integral 50 608/06/2020

Importante!
Para  a  realizacao  de  estagios,  adapta96es,  aulas  te6ricas  e  praticas,  atividades  extraclasse,  aulas  especiais,
dependencias, os alunos poderao ter atividades em turnos diferentes daqueles em que estao matriculados.

www.unicesumar.edu.br
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ANEX0  11

PROGRAMA DO PROCESS0 SELETIVO 2023/1  PARA 0 CURSO DE MEDICINA
AO DE SELE AO:  PROVA PRESENCIAL - CONTEUDOS DO ENSIN0 MEDIO

BIOLOGIA
As  quest6es  de  Bioky]fa  visam  avalier  a  capacidade  de  candidato  de  compreender  e  analisar  os  processos
biol6gicos,  bern como  sua  capacidade  de  intemelacionar esses  processos.  Nesse  sentido,  os  candidatos  serao
avaliados quanto:  ao dominio do contei:ido das diversas areas da  Biologia de uma maneira integral e abrangente,
assim como das diversas relac6es entre os compenentes da biosfera e, principalmente, da interferencia do homem
nesta;  a capacidade de  coITelacionar e  interpretar esses  contetldos;  a capacidade de observar,  onganizar  ideias,
interpretar dados, fatos e experimentos, analisar e interpretar tabelas e gfaficos,  problematizar,  elaborar hip6teses
e tirar conclus6es; ao conhecimento de aspectos atuais da Biologfa, assim como dos principals problemas brasileiros
na area da Sailde e do Meio Ambiente; a capacidade de compreender as relae6es entre Ciencia e Tecnologfa.

CONTEUDO
BioroGIA CELULAR:
•    Composieao quimica da celula:  compostos  inorganicos;  compostos  organicos:  carboidratos,  lipideos,  proteinas

e acidos nucfficos.
•    Organiza¢ao e fungao dos componentes ceinfares: tipos de celufas: procarionte e oucarionte; membrana e paredee

celutr  mitoc6ndrias;  reticulo endopfasmatco e ribossomos; complexo de Golgi; lisossomo§;  plastos; vac\]olos;
centriolos, cilies e flagelos; citoesqueleto e moviniento celular;  nfroleo: carioteca, cromossomos e nucleods.

•    Metabolismo  celufar   processos  de  trocas  com  o  meio;   metabolismo  energ6tico:   respiraeao,  fermentacao,

quiniiossintese e fotossintese; ciclo celufar e divis6es celulares:  mitose e meiose.

BIOLOGIA DOS SERES WOS:
•    Prineipies de romenclatura e classifica9ao biel6gicas; cladogramas.

•    Estrutura e fung6es dos sores vi\/os.
•    Caracterizagao de virus, procariontes, fungos, plantas e anirnais.

•    Morfologia e  Fisioky]ia  Aninal:  Caracterizaeao geral  e  organizaeao  corporal  dos  principals  fits.  A colonizaeao

do   ambiente   terrestre   pelos   vertebrado§.   Re\restimento;   sustentagao   e   locomogao;   nutricao;   ciroulacao;
respira9ao; excrecao; coordenagao nervosa e hormonal; 6rgaos sensoriais; reprodueao e desenvolvimento.

•    Morfologfa e  Fisioky]ia  Vegetal:  Caracterizaeao geral  e comparagao de  bhofitas,  pterid6fitas,  ginnospermas e

angiospermas.Ciclosdevida.Acolonizacaodoambientetemestre.Adaptag6esdasangiospermasaosdiferentes
ambientes.     Caracteristicas  de  peixes,  anfibios,   tepteis  e  mamiferos:   revestimento,  sustenta9ao,  dieestao,
respiragao, ciroula¢ao, excreeao, sistemas nervoso e end6crino; embriologfa, crescimento e desenvolvimento.

GENETICA:
•    Mendelismo.  Primeira e segunde leis de  Mendel.

.   Aletos mdlttry.
•    lnterag6es gchieas.
•    Teoria cromoss6miea da heranpe. Recornbina9ao. Determinacao gen6tica do sexo. Heranea lieada ao sexo.
•    Genctica   humana:   analise   de   heredogramas   e   calcule   de   riscos   para   doencas   monogenicas;   sistemas

sanguineos  ABO  e  Rh;  cari6tipo  humano;  no¢6es  das  principais  alterag6es  cromoss6micas:   num6ricas  e
estruturais.
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•    Natureza  do   material  gen6tico  e  mutacao:   os  acidos  nucl6icos:   DNA  e   RNA;  c6digo  gen6tico;   sintese  de

proteinas; mutae6es e agentes mutagenicos; nog6es de engenharia gen6tica; clonagem.
•    Origem da vida; abiogenese e biogenese.

•    Evolueao biol6gica:  lamarckismo, darwinismo, teoria sintetica da evolucao.

•    Evidencias da evolugao biol6gica.

•    Conceito de populaeao; a9ao de mecanismos evolutivos: sele9ao natural,  mutagao,

•    Especiagao e origem da diversidade biol6gica.

ECOLOGIA:
•    Rela96es entre os seres vivos:  cadeia e teia alimentares; fluxo de energja; ciclos biogeoquimicos.

•    Individuos, especies e popula96es:  conceito de individuo,  especie e populaoao; caracteristicas das populag6es;

influencia de fatores bi6ticos e abi6ticos.
•    Comunidades e ecossistemas: conceito de comunidade e ecossistemas; tipos de comunidade e ecossistemas;

sucessao;    rela96es   intra   e   interespecificas;   fatores   bi6ticos   e   abi6ticos   de   urn   ecossistema;    regi6es
fitogeograficas do Brasil.

•    Papel  do  homem   no  equilibrio  da   natureza:   mecanismos  de  equilibrio  nos  sistemas  ecol6gicos;   erosao  e

desmatamento; poluigao e seus efeitos; conservaeao ambiental.
•    Nog6es  elementares  de  sadde:   necessidades   alimentares  do   homem;   conceito   de   endemia   e  epidemia;

caracteristicas,   modos  de  transmissao  e  preveneao  de  doen9as  causadas  por  virus,   bact6rias,   protistas,

platelmintos  e  nematelmintos;  doen¢as  sexualmente  transmissiveis:  gonomeia,  sifilis,  herpes  genital,  AIDS  e
medidas profilaticas. Vacinas e soros.

FisICA
Asquest6esdeFisicaprocuramavaliaracompreensaodosconceitosbasicosrelacionadosaoprograma,bemcomo
a capacidade de relaciona-los e aplica-los a situag6es da vida cotidiana,  muito mais do que a simples memorizaeao
de formulas.  Servem tambem  para verificar a capacidade de  raciocinio e a habilidade de lidar,  matematicamente,
com as leis fundamentais, bern como a de interpretar gfaficos correlatos.

CONTEUDO

lNTRODUCAO:

Grandezas Fisicas fundamentais e derivadas. Sistema lnternacional de Unidades. Grandezas escalares e vetoriais.
Operag6es com vetores.

MECANICA E CALOR:
•    Cinematica:  Conceitos  fundamentais  da  cinematica:  referencial,  trajet6ria,  movimento  e  repouso;  Velocidade

escalar media  e  velocidade  escalar instantanea;  Aceleracao  escalar media  e  aceleracao €scalar  instantanea;
Diagramas  de   posigao,   velocidade,   aceleraeao   em   fungao   do   tempo;   Movimentos   retilineos  e   curvilineos
uniformes e uniformemente variados. Trajet6ria e lei hofaria; Velocidade e acelera9ao vetorial media e velocidade
e  aceleracao vetorial  instantanea;  Movimento circular uniforme.  Acelera9ao tangencial  e  aceleracao centripeta.
Velocidade   angular,   periodo   e   frequencia;   Movimento   harm6nico   simples;   Composicao   de   movimentos;
Langamento vertical e queda livre no vacuo;  Lancamento horizontal e obliquo no vacuo.

•    Leis de  Newton  e  Gravitaeao:  Principios fundamentais da  Dinamica;  Equilibrio estatico  e dinamico;  Movimento

de  urn  corpo  sob  a?ao  de  uma  tonga;  Peso  de  urn  corpo.  Aceleraeao  da  gravidade;  Leis  de  Kepler;  Lei  da

gravitacao universal;  Dinamica do movimento circular.
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•    Quantidade de movimento e energia:  lmpulso de uma tonga; Quantidade de movimento de uma particula e de urn

sistema de particulas; Conservacao de quantidade de movimento de urn sistema de particulas isolado; Choques
e colis6es;  Centro de massa de urn sistema de particulas;  Trabalho de uma tonga constante.  Trabalho de uma
fongavariavel,determinadoatrav6sdafongapelodeslocamento;Energiamecanica;cineticaepotencial;Teorema
da  Energia  cin6tica;   Teorema  da  Energia  potencial;   Fontes  de  energia,   aplicac6es  e  impactos  ambientais;
Principio da conserva¢ao da energia mecanica; Trabalho da fonga de atrito;  Potencia.

•    Hidrostatica: Densidade; Propriedades dos liquidos em equilibrio; Conceito de liquido perfeito. Pressao; Teorema

fundamental   da   hidrostatica;    Vasos   comunicantes;    Principio   de   Pascal.    Prensa   hidraulica;    Principio   de

Arquimedes;  Equilibrio dos corpos imersos e flutuantes;  Condicoes de Flutuaeao.
•    Termologia:  Temperatura e lei zero da Termodinamica; Termometria.  Escalas termomctricas;  Dilatagao t6rmica:

dilata9aodoss6lidoseliquidos.Calorimetria.Quantidadedecalor.Calorsensivelecalorlatente.Calorespecifico
de  s6lidos  e  liquidos;  Comportamento  termico  dos  gases.  Transformag6es:  isobarica,  isom6trica,  isot6rmica,
adiabaticas e ciclicas;  Gas perfeito.  Lei dos gases perfeitos;  Calores especificos dos gases. Trabalho realizado

por  urn  gas;  A  experiencia  de  Joule;  o  1°  Principio  da  Termodinamica;  2a  Lei  da  Termodinamica;  maquinas
termicas.

ONDAS, ACUSTICA E OTICA:
•    Pulsos e ondas: Pulsos e ondas peri6dicas; Propagagao de urn pulso e velocidade de propagagao; Superposigao

de pulsos;  Reflexao e refragao de ondas; Ondas estacionarias; Carater ondulat6rio do som; Carater ondulat6rio
da  luz.

•    Actlstica:   lnfrassom  e  ultrassom;  Velocidade  do  som  nos  diferentes  meios;  Qualidades  fisiol6gicas  do  som;

Reflexao do sam.  Eco;  lnterferencia e ressonancia; Fontes sonoras. Tubos e cordas.
•    Otica: A propaga¢ao da luz em meios homogeneos. Sombra e penumbra;  Reflexao da luz. Leis;  lmagens reais e

virtuais,.  Espelhos  planos  e  esfericos;  Refracao  da  luz.  Lei  de  Snell  e  indices  de  refracao;  Lamina  de  faces

paralelas e prismas;  Lentes delgadas.  Equaeao dos pontos conjugados para espelhos e lentes;  Otica da visao;
lnstrumentos 6ticos.

ELETRICIDADE E MAGNETISMO:
•    Eletrostatica:   Fen6menos  de  eletrizaoao.  Cargas  el6tricas;  Corpos  isolantes  e  condutores;  Lei  de  Coulomb;

lndueao eletrostatica;  Campo eletrico; Potencial eletrosfatico.  Diferenga de potencial.
•    Eletrodinamica: Corrente el6trica; Resistencia e resistividade. Leis de Ohm; Condutores 6hmicos e nao 6hmicos;

Potencia eletrica;  Associagao  de  resistores;  Efeito Joule;  Fonga  eletromotriz.  Geradores e  receptores;  Circuitos
de corrente continua.  Lei dos n6s e das malhas (Leis de Kirchhofo.

•    Campo magnetico: 0 campo magnetico de correntes e imas.  Vetor inducao magn6tica;  Lei de Ampere;  Campo

magn6tico  de  urn  condutor  retilineo  e  solenoide;  Fongas  atuantes  sobre  cargas  el6tricas  em  movimento  em
campos magn6ticos; Fonga magn6tica entre condutores percorrido§ por corrente.

NOC6ES DE FisICA MODERNA:
•    Modelo atomico:  particulas elementares,  emissao e absongao de radia9ao, conceito de foton e interagao da luz

com os diferentes meios de propaga?ao.
•    Estrutura nuclear do atomo: estabill'dade,  radioatividade,  vida media, fissao e fusao.

•    Aplicag6es do uso de radiae6es: cuidados,  riscos, beneficjos e eventuais impactos ao meio ambiente.

GEOGRAFIA
As  quest6es  de  Geografia  tern  o  objetivo  de  verificar:  as  capacidades  de  analise  e  interpretagao  do  espaco

geogfafico nas escalas mundial,  nacional e local; as capacidades de analise e interpretagao do espa?o geogfafico
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brasileiro;  a compreensao da estrutura e organizaeao do espaap geogfafico,  levando em conta a dinamica intema
das  sociedades,  assim  como  os  elementos  da  natureza;  a  compreensao  do  papel  do  espaco  geografico  ro
entendimento das sociedades;  a compreensao da dinamiea e dos mecanismos de funcionamento da natureza,  na
sua dimensao e expressao espacial; a capacidade de leitura e interpretaeao de mapas, textos, gfaficos, tabelas etc.

CONTEUDO
0 ESPACO GEOGRAFICO MUNDIAL
•    0 processo de diferenciaeao do espaco geogfafico mundiel: formas de classificaeao e analise desse processo; o

processo de mundializacao efou globalizaeao e a formagao de blocos regienais.
•    A organizagao das atividades econ6micas e financeiras nos espaeos mundiais: as empresas transnacionais e as

estrategfas de localizagao industrial; as atividades agropecuatas, questao agfaria e processo de rnodemizagao
no mundo rural; comercio, servigos e tilrismo,

•    As  tecnologias  modemas  e  o  espa¢o  geografico:  os  sistemas  de  transporte;  os  rneios  de  comunicaeao  e

informa¢ao;  a generalizagao da informatica;  o desemprego tecnol6gieo.
•    A urbanizagao mundiel e o processo de metropolizagao.

•    A Geografia Politica do mundo modemo: os processos de unificaeao e fragmenta9ao dos paises; as estrategias

geopolitieas.
•    A dinamiea demogfafica do mundo atual:  crescimento;  movimentos migratorios;  conflitos etnico-culturais.

•    A  Geografia  Fisiea  do  planeta:  os  quadros  e  processos  geomorfol6gicos  globais;  a  dinamiea  e  os  quadros

climaticos globais;  a Biogeografia e a distribuigao das coberturas \regetais origiriais,. os sistemas hidrogfaficos.
•   A questao ambiental no mundo moderno.

0 ESPAcO GEOGRAFICO BRASILEIRO
•    A formagao territorial do Brasil: os processos de regienaliza9at>; as regienalizag6es oficiais.

•    A organizacao das  atividades  econ6micas  e financeiras  ro espaco  brasileiro:  a  mundializaeao econ6miea e  a

realidade brasileira; o papel do Estado brasileiro nas atividades economicas; a ngiea da produeao e localiza9ao
industrial;  produeao agropecuaria e questoes agfarias; comeroio,  serviaps e turismo ro Brasil.

•    A urbanizaeao brasileira e o processo de metropolizagao.
•    Geopolitiea ro Brasil.

•    A dinamica demogfafica de Brasil;  crescimento;  as midra96es internas.

•    A Geografia Fisica do Brasil: as paisagens e sistemas naturais do Brasil; quadros e processos geomorfol6gicos;

dinaniea  e  quadros  climaticos;  a  Biogeografia  e  a  distribuigao  das  coberturas  \regetais  originais;  os  sistemas
hidrogfaficos brasileius.

•    A questao ambiental ro Brasil.

HIST6RIA
0 programa procura se apro   mar dos periodos e temas tradicionalmente presentes no ensiro fundamental e media.
No  entanto,  6  born considerar que  as  quest6es  nao  valorizarao  a  memorizagao de  datas,  personagens  ou  fatos
hist6ricos. Serao apresentadas quest6es que deem oportunidade para pensar e refletir, historicamente, as diferentes
aabordagens do processo. As quest6es visam  avalier as habilidades de analisar,  interpretar e refacionar elernentos
constitutivos de realidades e situac6es historicas di\rersas.  Alem disso,  espera-§e que o candidato demonstre sue
capacidade de lidar com categorias, principles e estruturas hist6ricas.

CONTEUDO
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•    America antes da conquista europeia.

•    As primeiras comunidades humanas na America.

•    Expansao comercial e maritima europeia no Oceano Atlantjco:
- 0 "descobrimento" da America.
- Portugal  no contexto da expansao maritima.
-0 "descobrimento" do Brasil.

•    Conquista e coloniza9ao da America espanhola.

•    lnvas6es francesa, holandesa e inglesa na America.
•    Colonizagao francesa, inglesa e holandesa na America

•    Colonizaeao portuguesa no Brasil.

•    A consolida9ao colonial brasileira.

•    O fim do pacto colonial.

•    Movimentos pela independencia nas col6nias inglesas, espanholas e francesas.

•    Formagao dos Estados Unidos: da independencia a Guerra de Secessao.
•    Forma9ao dos Estados nacionais na America Hi.spanica:  unitarios e federais.

A organizacao do Brasil lndependente.
•    Os dois reinados e o periodo regencial.

•    Politica e conflitos externos:
- Da mao de obra escrava a imigra9ao;
-Abolicionismo e republicanismo.

•    A transigao para o Segundo Reinado.

•    A Repdblica oligarquica.

Projetos politicos e econ6micos, conflitos e revolug6es na America do §eculo XX:
•    O Brasil  Repoblica:

-A proclamaeao da  Repdblica.

•      Primeira Repdblica.

•     Aeravargas.
•      OEstadoNovo.
•      O Regime Liberal  populista.

•     Osanosdechumbo.
•      Nova Reptlblica e o Brasil Atual.

•      Disputas politicas e impasses socioecon6micos na passagem do seculo xx ao xxl.

LiNGUA INGLESA
A  prova  tern por objetivo  aferir a  capacidade  de compreensao  de  textos em  lingua  inglesa,  extraidos  de jomais,
revistas e publica96es recentes, versando sobre assuntos gerais da atualidade.
As quest6es pressup6em o dominio da habilidade de leitura, como: a utiliza9ao da capacidade de ser seletivo, inferir
significados, estabelecer relae6es entre texto e contexto;  de utmzar o conhecimento pfevio de mundo e da lingua,
bern como o reconhecimento de marcadores linguisticos caracteristicos do texto escrito, como exemplo, conectivos,

pronomes,   modo   e   tempo   verbal,   interrogagao,   afirmacao   e   nega9ao;   expressao   de   tempo,   modo,   causa,
consequencia, concessao e contraste.
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LiNOuA PORTUGUESA E LITERATURA
A  prova  abrange  conhecimentos  de  gramatica,  de  literatura  brasileira  e  da  realidade  atual.  0  candidato  tefa  de
mostrar capacidade de produ9ao textual, quer no processo de leitura, quer ro de escrita,  bern como aplicagao das
habilidades de raciocinie necessarias para a realizaeao dessas atividades.
As quest6es priorizam, por urn lado, o dominie das formas linguisticas em funcionamento, em noar do conhecimento
formal  de  normas  e  regras  fora  de  contexto  e,  por  outro,  o  conhecimento  da  literatura,  ne  inter-relacionamento
forma/contendo, identificando e comparando traeos especmcos desta linguagem em suas diferentes manifestac6es
historroas.

CONTEODO GRAMATICAL
I.    Mofrossintaxe:

11.   Estrutura  e  formagao de  vocabulos;  Classes de  \rocabuds  e  seu  papel  na  ora9ao;  0  sistema  ifexional  e  sua
relacao com a concordchcia; Periodos simples e composto: conceitos e caracteristieas; Sintaxe de regencia e de
cobeagao.

Ill.    semalitiea:

lv.   Pafafrases,  sin6nimos e ant6nimos;  Polisser"a e homonimie;  Denotagao e conotacao;  Funq6es da linguagem;
Fiduras de nguagem.

V.   Acentuagiv grafica.
VI.    Pontuagiv.

OBRAS LITERARIAS indicadas para leitura:
•     JorgeAmado-Capitaes deAreia
•      Machado de Assis -Mem6rias pdstumasde Bras cubas
•     Ariano suassuna-Auto de compadecida
•      Clarice Lispector-A Horada Estrela

•      Carolina Maria de Jesus -Quarto de Despejo

MATEMATICA
Alem de ser importante instrumento para lidar com situae6es da vida cotidfana, conhecimentos matematicos servem
tambem  como apoio a outras areas da ciencia. Assim,  para que s?ja bern sucedido em  sua a\raliacat),  e§pera-se

que  o  candidato  tenha  par  base  os  seguintes  obietivos:  reconhecer e  utilizar  adequadamente  simbods  usuais,
c6disos  e  nemenclaturas  da  Wnguagem  rnatematica;  conhecer os  conceitos  fundamentais  da  Matemife,  sal)er
relaciona-los entre si  e com  outras areas do conhecimento;  analisar as relae6es existentes e saber aplica-las em
diferentes  situae6es-problema,  bern como  operacionalizar de  forma  correta  os  calcuLos  necessarios  exisidos  na
obtencao  das  solu96es;  ler e  interpretar  informag6es  dadas  por gfaficos,  tabelas  ou  outras  diferentes formas  de
linguagern.

CONTEUDO
TEORIA DOS CONJUNTOS:

•    Representag6es    de    conjuntos;    subconjuntos;    opera96es    (reuniao,    interseeao,    diferenpe);    conjunto

complementar.

CONJUNTOS NUMERICOS:
•    Ndmeros  inteiros:  opera96es  e  propriedades;  divisibilidade;  maximo  divisor comum  e  minimo  mdltiple  comum;

decomposicao em fatores primos; sistema de numeracao na base 10.
•    Ntlmeros   racionais   e   reais:   operac6es   e   propriedades;   m6dule;   desigualdades;    ndrneros   e   grandezas^
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proporcionals;  porcentagem;  regras de tres (simples e composta);  m6dias (aritmetica e geom6trica);  matematica
financeira Uuro simples e composto).

•    Ndmeros  complexos:  conceito;  conjugado  e  modulo;  operac6es  (adi9ao,  multiplica9ao,  divisao,  potencia?ao,

radiciacao) nas formas alg6brica e trigonometrica; representa9ao e interpretag6es geom6tricas do conjugado, do
m6dulo e das opera?6es nas duas formas.

FUNCOES:
•    No86es gerais: conceito; dominio e imagem; fun96es injetoras, sobrejetora e bijetora; funcao inversa; maximos e

minimos; composigao de fung6es; representag6es e interpretag6es gfaficas.
•    Conceitos e  propriedades,  construeao e  interpretagao dos  gfaficos das func6es:  polinomiais  de  1° e 20 graus,

modular, exponencial e logaritmica,  trigonom6tricas (seno, cosseno, tangente).
•    Resolugao de equag6es e inequag6es envolvendo as fune6es mencionadas no item anterior.

CONTAGEM, PROBABILIDADE E NOC6ES DE ESTATisTICA:
•    Principios  fundamentais  de  Contagem  (aditivo  e  multiplicativo);  arranjos  simples,  permuta96es  (simples  e  com

repetieao) e combinag6es simples,. aplicae6es em problemas envolvendo os diferentes tipos de agrupamentos.
•    Probabilidade  de   urn  evento   num   espago  equiprovavel;   eventos  disjuntos;   probabilidade  da   reuniao  e  da

intersegao de eventos;  probabilidade condicional;  aplica96es,
•    Noc6es  de   Estatistica:   conceitos  de   media,   moda  e   mediana  de   urn  conjunto  de  dados;   organiza¢ao  e

interpretagao de dados em tabelas e graficos.

SISTEMAS LINEARES:
•    Sistemas lineares: resolu9ao e discussao de sistemas lineares de, no maximo, ties inc6gnitas.

POLIN6MIOS E EQUACOES ALGEBRICAS:
•    Operae6es com  polin6mios (adioao,  multiplica9ao e divisao);  divisao por urn bin6mio do  primeiro grau;  principio

da identidade polinomial;  produtos notaveis e fatora9ao de polin6mios.
•    Raizes de uma equagao alg6brica;  relae6es entre raizes e coeficientes de uma equagao.

GEOMETRIA PLANA:
•    Reta, semirreta, segmento de reta, angulos.
•    Paralelismo e perpendicillarismo.

•    Congruencia e semelhan¢a de figuras planas; calculo de areas; teorema de Tales; soma dos angulos internos e

extemos de poligonos.
•    Teorema de Pitagoras; trigonometria no triangulo retangulo,  leis dos senos e dos cossenos.

•    Poligonos, circulos, circunfetencias e setores circulares.

GEOMETRIA ESPACIAL:
•    Posi96es relativas de reta e plano, e de plano e plano.

•    Calculo de areas (superficie dos s6Iidos) e volumes de: poliedros; prismas e piramides; cilindros e cones; esfera;

troncos.
•    lnscricao e circunscrigao de s6lidos.

GEOMETRIA ANALmcA:
•    Coordenadas cartesianas no plano; distancia entre dois pontos; alinhamento de tres pontos.
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•    Formas da equacao da reta; interseeao de retas; paralelismo e perpendieularismo de retas; distancia de ponto a

uma reta.
•    Formas  da  equagao  da  circunferchcia;   posig6es   relativas  de   reta  e  cirounferencia  e  de  cirounfetencia  e

cirounferchcia.

QuiMICA
As  quest6es  de  Quimiea  \risam  avaliar  a  capacidade  do  candidato  de  correlacionar  aspectos  microsc6picos  e
macrosc6picos da estrutura da  mat6rie.  A quimica sera entendida como estudo das substancias que comp6em  a
natureza,  compreensao do comportamento dessas substancias e sua aplicaeao na melhoria da qualidade de vida
da  sociedade.  Serao  considerados,  ainda,  aspectos  quantitativos  no  estudo  da  reatividacle  das  substancias  e

processamento  de   materiais   economieamente   importantes.   As   quest6es  se   prop6em   tambem   a   verificar  a:
capacidade de compreender e interpretar capacidade de analisar dados e conceitos que deverao ser utilizados na
resolueao  de  problemas;  capacidade  de  organizar  ideias;  capacidade  de  se  expressar  com  ordem,  clereza  e

precisfro.

83#ERAL:
A ciencia quimica;  Fen6menos fisicos e quimicos;  Misturas e seu fracionamento.  Leis ponderais e leis volum6tricas

das transforma?6es quimicas. Constante de Avogadro. Massa Atomiea e Molecular. Determina9ao de F6rmulas.

TRANSFORMAC6ES GASOSAS:
Teoria cin6tica;  Volume molar de urn gas;  Equagao Clapeyron;  Mistura de gases;  Densidacle de gases.

PRINCIPAIS FUNC6ES OuiMICAS:
Acidos,  bases,  sais e 6xidos:  definig6es e classificagao.  Reag6es de neutralizagat).  Indicadores acido-base.

CALOuLO ESTEQUIOMETRICO.

ESTRUTURA ATOMICA:

Evolu9ao  dos  modelos  atomicos.  Modele  de  Rutherfdrd;  Modelo  de  Rutherford-Bohr  Modele  orbital.  Noe6es  de
radioatividade e reac6es nucleares.  Conceito de meia-vida.

TABELA PERtoDICA:
Variac6es de propriedades ao tomgo de periodos e familias.

LiGAeAO OuiMicA:

noaeao  ieniea;   Lieacao  covalente;  Configuragao  espacial  e  tipo  de  lieagao;   Fongas  interrrioleculares;   Rela9ao
estrutura e propriedades macrosc6picas.

DISPERS6ES:
Solu¢6es:   tipos  e  classificacao;   Sistemas  coloidais.   Concentragao  de  solug6es  e  conversao  de  unidades  de
concentraeao (g/L;  mol/L; porcentagem;  ppm).  Dilui9ao.

CINETICA QuiMICA:

Velocidade de reagao;  Principais fatores que influenciam na velocidade de reagao;  Energia de ativaeao;  Mecanismo
de reagao.
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TERMOQUIMICA:

Processos  exotermicos  e  endot6rmicos.  Varia?ao  de  Entalpia.  Lei  de  Hess;  Variaeao  de  entropia;  Variacao  de
energia livre; Espontaneidade dos processos.

EQUILiBRIO QuiMICO:

Natureza dos equilibrios quimicos; Constantes de equilibrio; Principals fatores que influenciam no deslocamento dos

equilibrios.  Principio de Le Chatelier;  Equilibrios quimicos em  solugao aquosa;  Produto  i6nico da agua;  pH  e POH.

Solucao tampao;  Hidfolise;  Produto de solubilidade.

ELETROQuiMICA:
Reac6es de 6xido-reduoao e ntlmero de oxidagao; Conceito de semi-rea?ao;  Potencial  padrao de eletrodo;  Pilhas;
Eletr6lise.

QuiMICA 0RGANICA:
Ligag6es   nos   compostos   organicos;   Cadeias   carb6nicas;   Fung6es   organicas;   lsomeria;   Principais   fontes   de
compostos organicos;  Principais tipos de reac6es organicas; Glicidios, lipjdeos, aminoacidos e proteinas; Polimeros
naturais e artificiais.
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ANEXO  Ill

CALENDARIO DO PROCESSO SELETIVO DE MEDICINA -2023/1

UNICESUMAR

Drfu                                                                        Descri§ao da Atividade

16/09/2022 a 31/10/2022

26/10/2022

31/10/2022

04/11/2022

05/11/2022

11/11/2022

14/11  a 18/11/2022

21/11/2022

21/11  a 25/11/2022

28/11/2022

28/11  a 02/12/2022

05/12/2022

05/12 a O9/12A2022

12/12/2022

12/12/2022 a 16/12/2022

9 a.ef lara86es i

Periodo de  lnscrigao.
i-E-n-6-eframa-n-ta--Efrr-e-aaae[a-u-a6;-(Iien`diFridroTEFpecmfflj

e declarac6es de SABATISTAS.

Ultimo dia de vencimento boleto.

Publicagao dos locais de prova.

Data da Prova.

Publicacao -1a chamada.

Matricula -1a chamada.

Publica¢ao - 28 chamada.

Matricula -2a chamada.

Publica9ao - 3a chamada.

Matricula - 3a chamada.

Publicagao -4a chamada.

Matricula -4a chamada.

Publicacao - 5a chamada.

Matricula -5a chamada..

A  UNICESUMAR reserva-se o direito de efetuar mais convoca?6es e  matriculas ate complete preenchimento das
vagas, a fim de repor a ocupagao daqueles que cancelarem a matricula e/ou forem ausentes as chamadas.

As     convocac6es     para     matricula     serao     publicadas     no     site    da     lnstituic;ao     no     endereap     eletr6nico:
www.unicesumar.edu.br.
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