
 

ADITIVO Nº 1 AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O 1º SEMESTRE DE 2021 

PARA RESERVA DE VAGAS REMANESCENTES, NO CURSO DE MEDICINA, DO 

UNISL - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS 

 
 
 
A Copese, Comissão de Processos Seletivos do UniSL, Centro Universitário São Lucas Porto 

Velho, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, pelo presente Edital, resolve celebrar 

o presente Aditivo ao Edital nº 03-2021/1, do Processo Seletivo para Reserva de Vagas 

Remanescentes para 2021/1 do curso de Medicina, exclusivamente para este processo 

seletivo, no sentido de alterar os itens 1.1.1.1 e 1.4 do edital, conforme item e subitem abaixo 

exposto:  

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

1.1.1.1. Portadores (as) de Diploma:  

 

1.1.1.1.1. Portadores de Diploma de outras áreas do conhecimento: a média global 

alcançada pelo (a) candidato (a), no curso de Medicina, segundo Histórico 

Acadêmico, anexado no ato da inscrição. O acesso aos resultados será feito através 

do Histórico Acadêmico de Medicina, anexado em um único arquivo em formato 

PDF, informado no ato da inscrição do processo seletivo do UniSL; 

1.1.1.1.2. Portadores de Diploma dos cursos da área da Saúde ou Ciências Biológicas: a 

média global alcançada pelo (a) candidato (a), no curso de Medicina, segundo 

Histórico Acadêmico, anexado no ato da inscrição. O acesso aos resultados será 

feito através do Histórico Acadêmico de Medicina, anexado em um único arquivo 

em formato PDF, informado no ato da inscrição do processo seletivo do UniSL.  

Parágrafo único – Serão considerados cursos da Ciência da Saúde, aqueles citados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

 

1.4.  A classificação dos candidatos no Processo Seletivo para Transferência com 

disciplinas integralizadas em Medicina na instituição de origem e Portadores de Diploma dos 

cursos da área da Saúde ou Ciências Biológicas, será válida somente para matrícula no 1º 

semestre de 2021, com período a ser apontado pelo Coordenador de Curso, conforme análise 

de aproveitamento de estudo, seguindo o regramento da IES, com base no Regimento Interno 

e demais portarias sobre o assunto. As disciplinas para aproveitamento de estudos deverão 

ter sido cursadas em instituição de ensino superior nacional devidamente autorizada ou 

reconhecida pelo Ministério da Educação. 



 

Parágrafo Primeiro - Segundo os novos critérios de APE, aproveitamento de estudos, 

aprovados pelo Colegiado do curso de Medicina, não são aproveitadas as disciplinas de 

Anatomia e Fisiologia, cursadas em outros cursos, senão no de Medicina, e, ainda assim, 

se cursadas em Medicina, passará pela análise de aproveitamento feita pela coordenação 

do curso de Medicina do UniSL para validar ou não o aproveitamento. 

 

Parágrafo Segundo – Para os candidatos que forem aprovados no respectivo Processo 

Seletivo e que cursaram disciplinas em Medicina, cursos da Área da Saúde ou Ciências 

Biológicas, devem entregar o (s) histórico (s) contendo carga horária e notas integralizadas 

e as ementas, ou seja, os conteúdos programáticos das respectivas disciplinas, até o dia 

08/02, através do e-mail cia@saolucas.edu.br com o assunto: “Aproveitamento de 

Disciplinas – (inserir seu nome)”, para passarem pela análise de aproveitamentos de 

estudo, feita pela coordenação do curso de Medicina do UniSL, baseada na carga horária 

e conteúdos programáticos. 

 
   

   Porto Velho/RO, 02 de fevereiro de 2021.  
 
 
 
 
 

Centro Universitário São Lucas 
André Mejia Camelo 

 
 
 
 
 
 
 
 


