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UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 
 
 
 
 
EDITAL Nº 131/2018 
 
Altera o edital n. 116/2018, que dispõe sobre o PROCESSO SELETIVO 
para cadastro de reserva para transferência externa no Curso de Medicina 
da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, para o segundo 
semestre de 2018. 

 
 
A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC – mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE 
CRICIÚMA – FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, torna pública a alteração do Edital n. 116/2018, nos 
seguintes termos: 
 
 
1. DAS ALTERAÇÕES 

 
1.1 Os subitens 1.1 e 1.3 do item “1. DAS INSCRIÇÕES”, passam a vigorar com as seguintes redações: 

   
1.1. As inscrições para o presente processo seletivo poderão ser realizadas, mediante a 
apresentação da documentação exigida, no período de 02/07/2018 a 17/07/2018, no 
horário das 8h30 às 21h, na CENTAC – Central de Atendimento ao Estudante, no Campus 
da UNESC.  

 
1.3. As inscrições feitas após o dia 17 de julho de 2018 serão indeferidas.  

 
 
1.2 Os subitens 2.2.3 e 2.2.4 do item “2.2 DA PRIMEIRA ETAPA – ANÁLISE CURRICULAR”, passam a 
vigorar com as seguintes datas: 
 

2.2.3. O resultado preliminar dos classificados por fase, na primeira etapa, será divulgado 
em 20/07/2018. 

  
2.2.4. O resultado final dos classificados da primeira etapa será divulgado em 23/07/2018. 

 
 
1.3 Os subitens 2.3.3 e 2.3.4 do item “2.3 DA SEGUNDA ETAPA – PROVAS”, passam a vigorar com as 
redações que seguem:  
 

2.3.3 O resultado preliminar da prova específica será divulgado no site da Universidade 
no dia 26/07/2018, até às 22h.  

 
2.3.4. O resultado final da prova específica será divulgado no site da Universidade no dia 
28/07/2018.  
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1.4 O subitem 2.3.5.2, do item “2.3.5 NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESPECÍFICA DE 
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS” passa a vigorar com a seguinte data: 

 
2.3.5.2 A prova será realizada dia 25 de julho de 2018, Universidade do Extremo Sul 
Catarinense – UNESC Bloco da Saúde - 3º piso – Sala 14 – Criciúma - SC, com início às 
14h e duração máxima de 2 horas e 30 minutos.  

 
 
1.5 O item “6.  DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO” passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

Inscrições De 02/07/2018 a 17/07/2018 

Resultado preliminar dos selecionados para a realização da 
prova 

20/07/2018 

Data para interpor recurso do resultado Preliminar dos 
Selecionados para a realização da Prova 

21/07/2018 até às 18 horas. 

Homologação dos selecionados para a realização da Prova 23/07/2018 

Aplicação da Prova 25/07/2018 

Resultado Preliminar dos Classificados na Prova 26/07/2018 

Data para interpor recurso do resultado preliminar da prova 27/07/2018 até às 18 horas. 

Divulgação da homologação dos classificados finais 28/07/2018 

Realização das matrículas e início das aulas 30/07 e 31/07/2018 

 
 
2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

     Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital nº 116/2018. 

 
Criciúma/SC, 11 de junho de 2018. 
 
 

Prof.ª Dra. Luciane Bisognin Ceretta 
Reitora da Unesc 


