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EDITAL n. 422/2021 

Altera o Edital n. 415/2021, 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 primeiro semestre de 2022. 

 

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. 415/2021, nos termos 
que seguem: 

 
1 – DAS ALTERAÇÕES 
 
1.1 O subitem 2.1, do item  2 “DA SELEÇÃO” passa a viger com a redação que segue: 

 

2.1. O presente processo seletivo será realizado pela Comissão de Supervisão e 

Acompanhamento do processo de Transferência Externa para o Curso de Medicina, a qual é 

composta por: 1 representante da Pró-Reitoria Acadêmica, 1 representante da Secretaria 

Acadêmica da Unesc, 2 docentes do Curso de Medicina da Unesc, o Coordenador Adjunto do 

Curso de Medicina da Unesc, 1 representante da Procuradoria Jurídica da Unesc e a Gerente de 

Atendimento ao Estudante da Unesc, consistindo em duas etapas, conforme itens a seguir: 

 

1.2 A alínea “c” do subitem 2.1.1 passa a vigorar com a redação abaixo: 

2.1.1. Pela especificidade curricular e metodológica do Curso de Medicina, a admissão de ingresso 

por transferência externa está condicionada a: 

[...] 

c) Ter o aluno cursado e aprovado, no mínimo, 01 (um) semestre letivo no seu curso de origem. 
[...] 

 

1.3 No subitem 2.2.4 altera-se a antecedência mínima estabelecida do candidato ao local da prova, que passa a 
vigorar, conforme segue: 
 

2.2.4. Os candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 30min (trinta minutos) 

em relação ao horário de início da prova e apresentar documento que permita, com clareza, a sua 

identificação. Somente será permitido o ingresso na sala de prova o candidato que portar 

documento de identificação conforme exigências abaixo:   

 [...] 

 

1.4 Ajusta-se a redação do subitem 2.2.11: 
  

2.2.11. O gabarito da prova será publicado no dia 07 de fevereiro de 2022, após às 20 horas, no 
site https://unesc.selecao.net.br/. 
 

1.5 Insere-se abaixo do subitem 2.2.11, o subitem com a previsão de data para interpor recurso ao gabarito, 
renumerando os subitens posteriores. 
 

2.2.12  Poderá ser interposto recurso ao gabarito preliminar no dia  08 de fevereiro de 2022 até        
às 18h. 

https://unesc.selecao.net.br/


 

 
1.6 Com a inserção e renumeração prevista no item anterior, os subitens 2.2.14 e 2.2.16 (anteriormente 2.2.13 e 

2.2.15) passam a vigorar, conforme segue: 
 
2.2.14 Poderá ser interposto recurso do resultado preliminar da prova no 10 de fevereiro 2022 até 
às 18h. 

 
2.2.16 Não haverá pedido de vista ou nova chamada para a realização da prova objetiva de 
conhecimentos específicos. Não serão aceitos pedidos de revisão, admitindo-se, apenas, a 
interposição de recurso no prazo e forma estabelecidos nos itens 2.2.12 e 2.2.14.   
 

1.7 No subitem 2.3.1, complementa-se o texto apresentado, conforme segue: 
2.3.1 Os 8 (oito) primeiros classificados, de cada uma das fases, na prova objetiva deverão 
apresentar os documentos da segunda etapa [...] 

 
1.8 Os subitens 2.3.2 e 2.3.3 passam a viger com o prazo que segue: 

 
2.3.2. A documentação poderá ser entregue no Campus da UNESC – Centac, das 8h30min às 

21h, impreterivelmente até o dia 15 de fevereiro de 2022.  

2.3.3. A documentação também poderá ser enviada via correio, devendo ser recebida 

impreterivelmente até o dia 15 de fevereiro de 2022 no endereço: Avenida Universitária, 1105, 

Bairro Universitário, Cx postal 3167, CEP 88806-000 Criciúma – SC – CENTAC. Anexa à 

documentação, o candidato deverá colocar telefone e e-mail para contato. O envelope deverá 

referir: PROCESSO SELETIVO TRANSFERÊNCIA MEDICINA. 

1.9 O item 6 “DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO”, passa a vigorar com a seguinte 

atualização: 

Inscrições De 14/12/21 a 21/01/22 

Resultado preliminar das inscrições homologadas 24/01/22 

Data para interpor recurso do resultado Preliminar das inscrições homologadas 25/01/22 

Homologação dos selecionados para a realização da Prova 26/01/22 

Aplicação da Prova  07/02/22 

Publicação do gabarito preliminar 07/02/22 após às 20h. 

Data para interpor recurso ao gabarito Preliminar  08/02/22 até às 18h 

Resultado Preliminar dos Classificados na Prova e gabarito definitivo 09/02/22 

Data para interpor recurso do resultado preliminar da prova 10/02/22 até às 18h. 

Divulgação do resultado final da Prova Objetiva 11/02/22 

Prazo para entrega dos documentos da 2ª Etapa – 8 primeiros classificados 14 e 15/02/22 

Resultado Preliminar da Segunda Etapa 17/02/22 

Data para interpor recurso do resultado Preliminar da Segunda Etapa 18/02/22 até às 18h. 

Divulgação do resultado final da Segunda Etapa  21/02/22 

Realização das matrículas  22 e 23/02/22 

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
2.1. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n. 415/2021.  
 
Criciúma/SC, 15 de dezembro de 2021. 
 
 

Prof.ª Dra. Luciane Bisognin Ceretta 
Reitora da Unesc 

 


