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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 5/2022
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR 2022/1 CURSO DE MEDICINA
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna
pública a abertura do prazo para o Processo Seletivo Complementar, específico para o Curso de Medicina,
nas modalidades de 2º Ciclo de Formação do BICT, Reingresso, Reopção de Curso ou Transferência
Voluntária, sendo as referidas vagas para ingresso em 2022.
1. DAS MODALIDADES
1.1. O Processo Seletivo Complementar para o Curso de Medicina da UNIPAMPA estrutura-se nas
seguintes modalidades:
a) 2º Ciclo de Formação para Egressos de Cursos de Bacharelados e Licenciaturas Interdisciplinares (2º
Ciclo de Formação): forma de ingresso para diplomados ou concluintes há, no máximo, três anos, de
cursos interdisciplinares que permitem a continuidade da formação em um dos demais cursos de
graduação da UNIPAMPA;
b) Reingresso: forma de ingresso de ex-alunos do curso de Medicina da UNIPAMPA em situação de
abandono ou cancelamento de curso há menos de dois anos. O reingresso somente poderá ocorrer no
curso em que o candidato esteja em situação de abandono. Se o candidato estiver nessa situação em
mais de um curso da UNIPAMPA, poderá pleitear vaga somente no curso cujo abandono seja mais
recente;
c) Reopção de curso: é a modalidade de Processo Seletivo Complementar mediante a qual o discente,
com vínculo em curso de graduação da UNIPAMPA, poderá transferir-se para outro curso de graduação
ou outro turno de oferta de seu Curso de origem na UNIPAMPA. Poderão concorrer nesta modalidade
discentes regularmente matriculados nos cursos de Enfermagem, Farmácia ou Fisioterapia. Acadêmicos
prováveis formandos ou matriculados no último semestre letivo de seu curso de origem não poderão
participar deste edital para modalidade de reopção de curso;
d) Transferência Voluntária: forma de ingresso de discentes regularmente matriculados ou com matrícula
trancada em curso de graduação de outra Instituição de Ensino Superior (IES), pública ou privada,
reconhecida conforme legislação, e que desejam transferir-se para a UNIPAMPA. A transferência
voluntária deverá ocorrer no mesmo curso de origem do candidato, ou seja, o candidato deverá ser
oriundo de Curso de Medicina de outra IES.
1.2. Somente serão aceitas transferências voluntárias de candidatos cujo curso de origem esteja
autorizado ou reconhecido pelo MEC, nos termos do Decreto no 9.235/2017.
1.2.1. Não serão aceitas transferências voluntárias de candidatos de instituições estrangeiras.
2. DAS VAGAS
2.1. São ofertadas as seguintes vagas para o Curso de Bacharelado em Medicina do Campus Uruguaiana:
Semestre da
vaga

Vagas
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Ingresso
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clínica

-

1

Reingresso
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2o Ciclo de Formação

1º

4

Reopção
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5

Transferência
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3º

5

Transferência
Voluntária
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5

Transferência
Voluntária

5º

5

Transferência
Voluntária

6º

5

Transferência
Voluntária

7º

5

8º

5

2022/2

Conforme Calendário Acadêmico

2022/2

A partir de 01/08/2022

Transferência
Voluntária

2022/1

A partir de 18/07/2022

Transferência
Voluntária

2022/1

A partir de 04/06/2022

2.2. O ingresso dos candidatos aprovados será conforme semestre letivo de ingresso descrito no item 2.1,
respeitando o Calendário Acadêmico dos Cursos de Graduação e o cronograma de oferta de
componentes curriculares do curso de Medicina.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. O candidato deverá se inscrever no Sistema GURI, disponível no endereço
eletrônico https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, mediante preenchimento de formulário
específico, no período previsto no cronograma deste edital.
3.2. É permitida a realização de somente uma inscrição em uma única modalidade.
3.2.1. Para alterar qualquer informação da inscrição, durante o período de inscrições o candidato poderá
excluir a inscrição e realizar uma nova inscrição.
3.2.2. Não é permitido alterar a inscrição após o término das inscrições.
3.2.3. Candidatos que não atendam os requisitos da modalidade definidos no item 1.1 serão
desclassificados sem possibilidade de mudança da modalidade de concorrência.
3.3. A UNIPAMPA não se responsabilizará por inscrição ou comunicação via internet não recebida por
quaisquer motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das
linhas de comunicação, por procedimento indevido, bem como por outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar a situação de sua
inscrição.
3.4. A correta utilização do sistema é de responsabilidade do candidato, responsabilizando-se a
UNIPAMPA, exclusivamente, por problemas técnicos causados por falhas de sistema que estejam sob sua
responsabilidade devidamente atestados pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
(DTIC).
3.5. Não serão aceitas inscrições enviadas por qualquer outro meio que não seja o Sistema GURI bem
como as eventualmente realizadas após o prazo estipulado no cronograma deste Edital.
3.6. A lista provisória de candidatos inscritos aptos a participar da prova de conhecimentos específicos
será divulgada até a data prevista no cronograma deste edital, no endereço
eletrônico https://sites.unipampa.edu.br/prograd/editais/.
3.7. O candidato que desejar interpor recurso à lista de inscritos no processo seletivo deverá endereçá-lo
à
Secretaria
Acadêmica
do
Campus
Uruguaiana,
por
meio
do
endereço

eletrônico sec.acad.uruguaiana@unipampa.edu.br, no prazo estipulado no cronograma deste edital.
3.8. Caberá à Pró-reitoria de Graduação a análise dos recursos interpostos à lista de inscritos no processo
seletivo.
3.9. Não serão recebidos recursos fora do prazo nem os recebidos por outros meios que não seja o
definido no item 3.7.
3.10. Não serão aceitos pedidos de revisão das decisões de recurso.
3.11. A lista final de candidatos inscritos no processo seletivo, aptos a participar da prova de
conhecimentos específicos, será divulgada até a data prevista no cronograma deste edital, no endereço
eletrônico https://sites.unipampa.edu.br/prograd/editais/.
3.12. Serão considerados aptos a realizar a prova de conhecimentos específicos os candidatos que
realizarem a inscrição conforme itens 3.1 e 3.2 deste edital e que realizarem o pagamento da taxa de
inscrição conforme item 4 deste edital.
3.13. O candidato que necessitar de adaptações para a realização da prova deverá indicar, no formulário
de solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar para o email sec.acad.uruguaiana@unipampa.edu.br, até às 23h59 do dia 09 de fevereiro de 2022, de acordo
com o horário oficial de Brasília, laudo médico específico (imagem do documento original) que justifique
o atendimento especial solicitado.
4. DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO
4.1. Conforme Portaria No 1055, de 22 de maio de 2019, a taxa de inscrição para participação no
processo tem os seguintes valores:
2o Ciclo de Formação

Inscrição Gratuita

Reingresso

Inscrição Gratuita

Reopção

Inscrição Gratuita

Transferência Voluntária

R$ 50,00 (cinquenta reais)

4.2. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até a data limite definida no
cronograma deste edital, por meio da guia de recolhimento gerada após a inscrição.
4.3. Os candidatos que pretendem requerer isenção deverão solicitá-la até a data prevista no cronograma
deste
edital,
mediante
preenchimento
de
requerimento
específico,
disponível
em https://sites.unipampa.edu.br/prograd/editais/, que deverá ser assinado pelo candidato e enviado à
Divisão de Processos Seletivos pelo endereço eletrônico processosseletivos@unipampa.edu.br,
contendo:
a) indicação do Número de Identificação Social – NIS atribuído pelo CadÚnico;
b) declaração de que atende à condição estabelecida no item 4.4.b.
4.4. Terá direito à isenção, segundo Decreto no 6.593, de 02/10/2008, publicado no DOU de 03/10/2008,
o candidato que:
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata
o Decreto no 6.135, de 26/06/2007;
b) for membro de família de baixa renda de que trata o Decreto no 6.135, de 26/06/2007.
4.5. A UNIPAMPA consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações
prestadas pelo candidato. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicandose, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto no 83.936, de 06/09/1979.
4.6. O resultado da solicitação de isenção será divulgado até a data prevista no cronograma deste edital,
no endereço eletrônico https://sites.unipampa.edu.br/prograd/editais/.

4.7. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa de
inscrição até a data limite conforme cronograma deste edital estará automaticamente excluído do
processo seletivo.
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
5.1. A seleção e a classificação dos candidatos serão realizadas em duas etapas:
1. prova de conhecimentos específicos do curso;
2.

comprovação dos pré-requisitos – análise do aproveitamento em componentes curriculares do
curso.

5.2. Na primeira etapa, será realizada prova de conhecimento constituída de 50 questões de múltipla
escolha referentes aos conteúdos descritos no Anexo I, para todos os candidatos considerados aptos,
conforme item 3.12. deste edital.
5.3. A prova realizada será conforme o semestre de ingresso (item 2.1 deste edital).
5.4. Cada resposta correta corresponde à 1 (um) ponto, e cada questão incorreta corresponde a 0 (zero)
ponto, não havendo nenhum ponto de decréscimo na nota em função de questões incorretas.
5.5. A classificação dos candidatos será em ordem decrescente da pontuação obtida na prova de
conhecimentos específicos.
5.6. Será classificado para a segunda etapa até o dobro dos candidatos em relação às vagas ofertadas
para cada semestre do Curso de Medicina, respeitando os empates na última colocação.
5.7. Somente serão classificados para a segunda etapa os candidatos que obtiverem 30 pontos no
mínimo.
5.8. Os candidatos classificados para segunda etapa deverão enviar a documentação descrita no item 7
deste edital, no período estipulado no cronograma deste processo seletivo.
6. DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
6.1. A prova de conhecimentos específicos será constituída por 50 questões de múltipla escolha com
quatro alternativas, tendo cada questão somente uma alternativa correta, de caráter obrigatório,
classificatório e eliminatório a todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo.
6.2. A prova será realizada na data prevista no cronograma deste edital e terá duração de 4 horas.
6.3. A prova iniciará às 13h e se encerrará às 17h (Horário de Brasília/DF) na UNIPAMPA – Campus
Uruguaiana, BR 472, Km 585 – Uruguaiana/RS, CEP 97501-970.
6.3.1. Os candidatos devem chegar ao local preferencialmente 30 minutos antes do início da prova.
6.4. É estritamente proibida a entrada de candidato que se apresentar na sala após o horário de início da
prova.
6.5. O local de realização da prova de conhecimento específico será divulgado
página https://sites.unipampa.edu.br/prograd/editais/ conforme cronograma deste Edital.

na

6.6. O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar, no momento da realização das provas, o
documento de identificação válido no território nacional, com foto original atual e original e em perfeito
estado de conservação, que ficará à disposição da fiscalização de provas, em local visível, durante toda a
execução da prova.
6.6.1. Serão considerados, para fins de identificação, os seguintes documentos:
Carteira ou Cédula de Identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública dos Estados, Forças
Armadas, Polícias Militares;

Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia e assinatura);
Passaporte;
Carteira expedida por Ordens ou Conselhos criados por Lei Federal fiscalizadores do exercício
profissional, desde que contenha fotografia e número do documento de identificação que lhe deu
origem.
6.7. Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nascimento, CPF, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, de transporte, carteiras
funcionais sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados, nem
aqueles onde se lê “não-alfabetizado” ou "infantil", nem cópia do documento de identidade, ainda que
autenticada, ou protocolo do documento. O candidato que não apresentar documento permitido não
poderá participar do processo seletivo complementar.
6.8. O candidato deverá utilizar somente caneta esferográfica na cor azul ou preta fabricada em material
transparente, não lhe sendo permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, borracha, apontador, marca texto
e utilizar calculadoras, relógios de qualquer tipo, telefone celular, equipamentos eletrônicos ou de
comunicação (smartphones, ipod®, tablets, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer
receptor ou transmissor de dados e mensagens, bip, notebook, palmtop, walkman®, agenda eletrônica,
máquina fotográfica, filmadora, controle de alarme de carro, ou quaisquer outros equipamentos, além de
bonés, toucas, chapéus ou óculos escuros junto ao corpo, sob pena de ser eliminado do processo
seletivo. Ratifica-se que os aparelhos celulares deverão ficar desligados e desabilitados dentro da
embalagem. A UNIPAMPA não fornecerá canetas aos candidatos.
6.9. Todos esses objetos deverão ficar acondicionados em embalagem fornecida pela UNIPAMPA,
devidamente lacrada e identificada pelo candidato e deverá ser mantida embaixo da mesa até o término
da prova. A embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada fora do prédio/ambiente de
provas.
6.10. O candidato que portar aparelhos eletrônicos, de comunicação ou similares citados no item 6.8,
ainda que desligados, na sala de aplicação de provas, terá sua prova anulada e será automaticamente
eliminado do certame.
6.11. Ao término da prova, ao sair da sala de aplicação, o candidato deverá levar a embalagem com seus
pertences, ainda lacrada, não sendo permitido o uso de aparelho celular dentro do prédio, sob pena de
ser eliminado do concurso.
6.12. Não será permitido o uso de qualquer outra espécie de material de consulta, como livros,
anotações ou impressos.
6.13. A UNIPAMPA não se responsabilizará pelo extravio de quaisquer objetos ou valores trazidos pelos
candidatos durante a prova. Recomenda-se, portanto, que cada candidato leve somente o material
permitido à realização da prova.
6.14. O preenchimento do cartão de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá
proceder em conformidade com as instruções contidas na prova e nas instruções do cartão, assim como
os prejuízos advindos de seu preenchimento indevido. Serão consideradas marcações indevidas as que
estiverem em desacordo com este edital ou com o cartão de respostas, tais como marcação rasurada ou
emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.
6.15. O candidato não deverá formular perguntas ao fiscal acerca da prova, pois todas as instruções nela
constarão. A leitura competente das questões e sua compreensão integram as provas às quais se refere.
6.16. O candidato que for eliminado ficará impedido de continuar a realização das provas, terá sua
inscrição cancelada e a taxa não será ressarcida.
6.17. Por motivos de segurança, somente será permitido ao candidato devolver o seu cartão resposta e
sair da sala de prova com o rascunho do cartão depois de decorridas duas horas do início da realização do
certame.

6.18. Os candidatos não poderão levar consigo seu caderno de questões. O caderno de questões de cada
semestre de ingresso estará disponível no site, após o término das provas.
6.19. Tendo em vista as medidas de proteção à transmissão do coronavírus adotadas pela UNIPAMPA, os
candidatos deverão: comparecer ao local de aplicação das provas usando máscaras e portando máscaras
reservas de modo a possibilitar a troca a cada duas horas; armazenar as máscaras usadas em saco
plástico transparente, que deverá ser trazido pelo candidato; permanecer de máscara durante todo
tempo em que estiver nas dependências da UNIPAMPA; submeter-se à verificação da temperatura
corporal para acesso ao local de aplicação da prova e, caso a temperatura corporal for superior a 37,5°C o
candidato não poderá ingressar no local da prova e será orientado a procurar serviço de saúde para
atendimento; submeter-se a pré-identificação realizada pela equipe de campo na chegada dos candidatos
ao local de aplicação, podendo ser solicitado que o candidato abaixe a sua máscara, de modo a permitir a
visualização do seu rosto; os candidatos poderão levar água e alimento para o seu próprio consumo, em
embalagem transparente.
6.20. Os candidatos que não cumprirem as instruções apontadas no item 6.19, não poderão realizar a
prova.
7. COMPROVAÇÃO DOS PRÉ-REQUISITOS E ANÁLISE CURRICULAR
7.1. A segunda etapa do processo seletivo complementar consiste na análise da documentação para
verificação dos aproveitamentos nos componentes curriculares do curso.
7.1.1. Para aproveitamento de componentes curriculares será o observado o disposto na Resolução do
CONSUNI n° 29 de 28 de abril de 2011, art. 62, que estabelece que a equivalência de estudos, para fins
de aproveitamento do componente curricular cursado, só é concedida quando corresponder a no mínimo
75% (setenta e cinco por cento) da carga horária e a 60% (sessenta por cento) de identidade do conteúdo
do componente curricular de curso da UNIPAMPA.
7.2. O envio da documentação para verificação dos aproveitamentos nos componentes do curso descrita
nos itens 7.3 a 7.6 deverá ser obrigatoriamente no formato digital Portable Document Format (PDF), pelo
módulo de matrícula condicional no Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (GURI),
disponível no link https://guri.unipampa.edu.br/pss/publico/listarEdicoesMatCondicional/
7.2.1. O candidato deverá encaminhar a documentação solicitada no item 11 junto com documentação
para verificação dos aproveitamentos nos componentes do curso.
7.2.2. Todos os candidatos inscritos deverão enviar a documentação completa e correta, conforme
modalidade da vaga para a qual estão inscritos, na data prevista no cronograma.
7.3. Candidatos da modalidade 2° CICLO DE FORMAÇÃO estão dispensados da segunda etapa do processo
seletivo e deverão enviar os seguintes documentos:
a) diploma do curso superior (frente e verso) ou do certificado de conclusão de curso.
7.3.1 No caso de empate dos candidatos da modalidade 2° Ciclo de Formação na pontuação da prova
escrita, serão considerados como critérios de desempate:
1. o rendimento acadêmico (média das notas) do candidato nas disciplinas cursadas durante a
graduação nos cursos de Bacharelados e Licenciaturas Interdisciplinares;
2. menor número de reprovações por frequência no curso de origem;
3. menor número de reprovações por nota no curso de origem;
7.4. Candidatos da modalidade REINGRESSO deverão enviar os seguintes documentos:
a) histórico escolar completo de graduação, detalhando o número de trancamentos efetuados,
aproveitamentos, aprovações, reprovações por nota e reprovações por frequência.
7.4.1. Para classificação na segunda etapa do processo seletivo, o candidato deverá obter dispensa de no
mínimo 75% da carga horária total dos componentes curriculares obrigatórios dos semestres anteriores

ao pretendido pelo candidato (semestre informado no momento da inscrição).
7.4.2. A análise da equivalência de componentes curriculares será realizada pela Comissão Interna de
Análise de Componentes Curriculares de Graduação para Aproveitamento (CIACC) do Curso de Medicina
da UNIPAMPA com base nos documentos apresentados pelo candidato, conforme disposto no item 7.4.,
seguindo o regimento da CIACC (Anexo II);
7.4.3. A classificação na segunda etapa se dará conforme o percentual de aproveitamento, em ordem
decrescente.
7.4.4. No caso de empate dos candidatos da modalidade Reingresso, terá preferência à vaga o candidato
com maior pontuação na prova escrita. Persistindo o empate na classificação, serão considerados como
critérios de desempate:
1. o rendimento acadêmico (média das notas) do candidato nas disciplinas cursadas durante a
graduação no curso de Medicina;
2. menor número de reprovações por frequência;
3. menor número de reprovações por nota;
7.4.5 Caso o candidato não atenda o requisito do item 7.4.1, a CIACC poderá avaliar a possibilidade do
candidato ingressar em semestres anteriores do Curso, desde que haja disponibilidade de vagas nos
respectivos semestres.
7.4.6 A seleção de candidatos da modalidade REINGRESSO está condicionada à possibilidade de
integralizar o currículo no período máximo determinado para o curso.
7.5 Para a modalidade de REOPÇÃO DE CURSO os candidatos estão dispensados da segunda etapa do
processo seletivo e os documentos exigidos são:
a) histórico escolar completo do curso de graduação da UNIPAMPA com o qual o discente possui vínculo,
detalhando o número de trancamentos efetuados, aproveitamentos, aprovações, reprovações por nota e
reprovações por frequência;
7.5.1 No caso de empate dos candidatos da modalidade Reopção na pontuação da prova escrita, serão
considerados como critérios de desempate:
1. maior número de componentes curriculares cursados no curso de origem aproveitáveis no curso
pretendido;
2. maior média nos componentes curriculares cursados no curso de origem aproveitáveis no curso
pretendido;
3. menor número de reprovações por frequência;
4. menor número de reprovações por nota;
7.5.2 Os candidatos classificados nesta etapa serão matriculados nos componentes curriculares do
primeiro semestre do Curso de Medicina da UNIPAMPA e poderão solicitar aproveitamento de estudos e
dispensa de componentes curriculares nos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico. A matrícula
em componentes curriculares de semestres mais avançados do curso está condicionada à disponibilidade
de vagas e cumprimento dos pré-requisitos pelos acadêmicos.
7.6. Candidatos da modalidade TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA classificados para a segunda etapa do
processo seletivo deverão enviar os seguintes documentos:
a) comprovante de matrícula atualizado de vínculo no mesmo curso, em situação regular ou em
trancamento, na Instituição de Ensino Superior (IES) de origem;
b) histórico escolar completo de graduação, detalhando o número de trancamentos efetuados,
aproveitamentos, aprovações, reprovações por nota e reprovações por frequência;
c) matriz curricular do curso de origem;

d) conteúdo programático de todos os componentes cursados na(s) IES na(s) qual (is) obteve aprovação;
e) declaração da situação do candidato no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), caso
não conste no histórico escolar.
f) tabela de equivalência de componentes curriculares para fins de aproveitamento de estudos
preenchida e assinada pelo candidato, com base nas disciplinas cursadas na instituição de origem e
componentes curriculares obrigatórios do Curso de Medicina da UNIPAMPA (vide PPC), considerando o
disposto na Resolução do CONSUNI n° 29 de 28 de abril de 2011, art. 62.
7.6.1. Para classificação na segunda etapa do processo seletivo, o candidato deverá obter dispensa de no
mínimo 75% da carga horária total dos componentes curriculares obrigatórios dos semestres anteriores
ao pretendido pelo candidato (semestre informado no momento da inscrição).
7.6.2 A análise da equivalência de componentes curriculares será realizada pela Comissão Interna de
Análise de Componentes Curriculares de Graduação para Aproveitamento (CIACC) do Curso de Medicina
da UNIPAMPA com base nos documentos apresentados pelo candidato, conforme disposto no item 7.6,
seguindo o regimento da CIACC (ANEXO II);
7.6.3. A classificação na segunda etapa se dará conforme o percentual de aproveitamento, em ordem
decrescente.
7.6.4. No caso de empate dos candidatos da modalidade Transferência Voluntária na pontuação da prova
escrita, serão considerados como critérios de desempate:
1. o rendimento acadêmico (média das notas) do candidato nas disciplinas cursadas durante a
graduação no curso de Medicina;
2. menor número de reprovações por frequência;
3. menor número de reprovações por nota.
7.6.5. Caso o candidato não atenda o requisito do item 7.6.1., a CIACC poderá avaliar a possibilidade do
candidato ingressar em semestres anteriores do Curso, desde que haja disponibilidade de vagas nos
respectivos semestres.
7.7. O candidato ingressante deverá cursar os componentes curriculares do Curso que não tiveram
dispensa concedida (ou seja, que não atenderam os critérios para aproveitamento de estudos),
independente do semestre em que estas se encontrem.
7.8. Ao ﬁnalizar o envio da documentação pelo Sistema de Matrícula Condicional, o sistema GURI gerará
um comprovante com os dados do candidato e a listagem dos arquivos anexados. É de responsabilidade
do candidato guardar este comprovante, para eventuais veriﬁcações nos procedimentos de matrícula.
7.9. Em atendimento à Lei no 13.726, de 8 de outubro de 2018, e no Decreto no 9.094, de 17 de julho de
2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos,
ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País,
fica o reconhecimento de assinatura em cartório das declarações apresentadas ao processo seletivo
regido por este Edital.
7.10. Não há necessidade de autenticação nas cópias dos documentos solicitados. Os candidatos deverão
enviar a documentação obrigatoriamente em cópia fotostática simples (xerox) do documento original ou
cópia fotostática autenticada em cartório em caso de não apresentação de documento original
7.11. Toda a documentação para conferência institucional deverá ser apresentada na forma física, legível,
sem rasuras nem rasgos e os documentos com foto devem estar atualizados, assim que as atividades
acadêmicas voltarem presencialmente, na secretaria acadêmica do campus do curso matriculado.
7.12. Os documentos emitidos por instituições estrangeiras deverão ser autenticados pela Autoridade
Consular Brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva tradução juramentada, nos casos de
língua diferente do português ou espanhol.

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO
8.1. O resultado provisório do processo seletivo complementar será publicado na
página https://sites.unipampa.edu.br/prograd/editais/, a partir da data definida no cronograma deste
edital.
9. DOS RECURSOS AOS RESULTADOS DIVULGADOS
9.1. O candidato que desejar interpor recurso aos resultados divulgados da primeira ou segunda etapa
deverá endereçá-lo à Coordenação do Curso da Medicina, por meio do endereço
eletrônico urmed@listas.unipampa.edu.br.
9.2. Caberá à Coordenação de Curso da Medicina a análise dos recursos interpostos aos resultados
divulgados da primeira ou segunda etapa.
9.3. Não serão recebidos recursos solicitando o acréscimo de documentação.
9.4. Não serão recebidos recursos fora do prazo.
9.5. Não serão aceitos pedidos de revisão das decisões de recurso.
10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
10.1. O resultado final do processo seletivo será divulgado na data conforme cronograma deste edital na
página https://sites.unipampa.edu.br/prograd/editais/.
10.2. Os candidatos serão listados em ordem de classificação. Os candidatos suplentes poderão ser
chamados conforme a disponibilidade de vagas.
11. DE MATRÍCULA E DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA MATRÍCULA
11.1. Documentação básica para candidatos das modalidades SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO,
REOPÇÃO DE CURSO e TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, deverá enviar no formato digital Portable
Document Format (PDF), obrigatoriamente , os seguintes documentos:
a) DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO (anexar apenas uma das seguintes opções): RG – Carteira
de identidade, CNH – Carteira Nacional de Habilitação, CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Passaporte, Carteira de Conselho Profissional ou Carteira de identidade Militar;
Não será aceito o documento de identidade em que se lê "não alfabetizado" ou que não permita a
conferência da assinatura ou a identificação fotográfica do candidato.
b) certificado de alistamento militar ou quitação dos serviços militares – para candidatos do sexo
masculino entre 18 e 45 anos (conforme Lei 4375/64);
c) CPF ou Comprovante da Situação Cadastral no CPF expedido pela Receita Federal do Brasil, disponível
no endereço https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
d) Comprovante de quitação eleitoral expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, disponível no
endereço https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou comprovante de
votação da última eleição, se maior de 18 anos (Conforme Lei nº 4.737/1965 Art. 7º)
e) foto 3×4 atual;
f) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, Diploma de Curso de Graduação ou atestado
emitido pela escola afirmando que o aluno concluiu todos os requisitos para a obtenção de certificado e
que o documento está em processo de emissão;
g) Histórico Escolar do Ensino Médio ou atestado emitido pela escola afirmando quais os anos do Ensino
Médio que foram cursados na instituição e que o documento está em processo de emissão;

11.2. Os candidatos classificados serão matriculados pela Secretaria Acadêmica, no período indicado no
Cronograma deste Edital, observadas as listas de componentes curriculares a serem aproveitados e a lista
de componentes curriculares a serem matriculados encaminhadas pela Coordenação do Curso de
Medicina.
11.3. Candidatos classificados deverão acompanhar eventuais pedidos de complementação da
documentação prevista no item 11.1. O pedido de complementação e o envio dos documentos deverá
ser obrigatoriamente pelo módulo de matrícula condicional no Sistema de Gestão Unificada de Recursos
Institucionais
(GURI),
disponível
no
link https://guri.unipampa.edu.br/pss/publico/listarEdicoesMatCondicional/
11.4. Para matrícula dos candidatos classificados, o CPF e a comprovação de quitação eleitoral do
candidato deverão estar em situação regular.
12. DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
12.1. A coordenação do curso enviará para Secretaria Acadêmica do Campus Uruguaiana os
aproveitamentos dos componentes já cursados em outras Instituições de Ensino Superior (IES) dos
candidatos classificados para serem dispensados antes das matrículas.
13. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
FASES DO PROCESSO

DATA

Período de inscrições via GURI

12/01/2022 a 08/02/2022

Data limite para pedidos de isenção

21/01/2022

Resultado dos pedidos de isenção

26/01/2022

Data limite para pagamento da taxa de inscrição

09/02/2022

Divulgação da lista provisória de candidatos inscritos no processo seletivo aptos a
participar da prova de conhecimentos específicos

15/02/2022

Interposição de recurso à lista provisória de candidatos inscritos no processo
seletivo aptos a participar da prova de conhecimentos específicos

16/02 e 17/02/2022

Divulgação da lista final de candidatos inscritos no processo seletivo aptos
a participar da prova de conhecimentos específicos

22/02/2022

Data da prova de conhecimentos específicos

12/03/2022

Divulgação do gabarito da prova

14/03/2022

Divulgação do resultado provisório da primeira etapa do processo seletivo

A partir de 21/03/2022

Interposição de recurso ao resultado provisório da primeira etapa do processo
seletivo

02 (dois) dias úteis a contar
da publicação do resultado
provisório

Divulgação do resultado final da primeira etapa do processo seletivo

30/03/2022

Envio dos documentos via GURI dos candidatos aprovados para segunda etapa para
verificação dos aproveitamentos nos componentes curriculares do curso e
classificação para etapa de matrícula

31/03 a 23/04/2022

Divulgação do resultado provisório da segunda etapa do processo seletivo

A partir de 16/05/2022

Interposição de recurso ao resultado provisório da primeira etapa do processo
seletivo

02 (dois) dias úteis a contar
da publicação do resultado
provisório

Divulgação do resultado final

A partir de 23/05/2022

Confirmação da Matrícula dos candidatos classificados pela Secretaria Acadêmica

24/05 a 27/05/2022

Complementação da documentação de matrícula (apenas documentos listados no
item 11) pelos candidatos classificados com documentação de matrícula incompleta
Resultado das Confirmações de Matrícula

30/05/2022

Convocação de suplentes

A partir de 01/06/2022

Data limite para publicação de novas convocações de suplentes

15 dias úteis a contar do
início do semestre letivo
2022/2

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste Edital.
14.2. Para fins de representação de candidatos em qualquer fase de que trata este Edital, somente serão
aceitas procurações com assinaturas reconhecidas em cartório.
14.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Acadêmica do Campus Uruguaiana.
14.4. As matrículas levadas a efeito por força de decisões judiciais serão canceladas, caso estas decisões,
a qualquer tempo, não se confirmem.
14.5. Adendos ou novos editais de alteração no Edital original serão publicados, sempre que necessários,
no endereço eletrônico https://sites.unipampa.edu.br/prograd/editais/.
14.6. É responsabilidade do candidato acompanhar datas e prazos previstos neste Edital bem como as
atualizações da página desse processo seletivo em https://sites.unipampa.edu.br/prograd/editais/ .
Bagé, 11 de janeiro de 2022.
Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

ANEXOS

ANEXO I

CONTEÚDO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 1º SEMESTRE
Processos Biológicos: Estrutura celular dos procariotos, eucariotos e constituintes celulares. Classificação,
estrutura e replicação bacteriana, viral e fúngica. Características morfofuncionais básicas dos
microrganismos. Meiose e mitose. Etapas e controle do ciclo celular. Replicação gênica. Transcrição e
síntese proteica. Alterações no crescimento e diferenciação celular. Adaptação celular, mecanismos de
lesão e morte celular. Cariótipo e doenças citogenéticas. Bioquímica e metabolismo dos carboidratos,
proteínas, lipídeos e ácidos nucleicos. Epitélios de revestimento, glandular e tecido conjuntivo.
Introdução à anatomia. Sistema tegumentar. Características histológicas dos tecidos ósseo, cartilaginoso e
muscular. Estruturas e relações anatômicas dos sistemas esquelético, articular e muscular. Transporte
através da membrana e potenciais bioelétricos. Fibras musculares esqueléticas e contração muscular.
Junção neuromuscular. Histologia, estruturas anatômicas e organização do sistema nervoso central e
periférico. Transmissão sináptica. Sistema sensorial somático. Fisiologia do sistema nervoso autônomo.
Bibliografia:
MOORE, K. L. Anatomia Orientada para Clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C.; FAUSTO, Nelson; KUMAR, Vinay. Robbins e Cotran patologia: bases
patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1458 p.. ISBN 9788535234596.
ALBERTS, B. Fundamentos da biologia celular. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed. 2017. ISBN 9788582714065.
TORTORA, Gerard J. Microbiologia. 12. Porto Alegre ArtMed 2017. ISBN 9788582713549.
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana uma abordagem integrada. 7. Porto Alegre ArtMed 2017.
ISBN 9788582714041.
NELSON, D. L. , COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 7. ed. Porto Alegre. ArtMed. 2018.
CONTEÚDO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 2º SEMESTRE
Processos Biológicos: Estrutura celular dos procariotos, eucariotos e constituintes celulares. Classificação,
estrutura e replicação bacteriana, viral e fúngica. Características morfofuncionais básicas dos
microrganismos. Meiose e mitose. Etapas e controle do ciclo celular. Replicação gênica. Transcrição e
síntese proteica. Alterações no crescimento e diferenciação celular. Adaptação celular, mecanismos de
lesão e morte celular. Degenerações metabólicas. Cariótipo e doenças citogenéticas. Bioquímica e
metabolismo dos carboidratos, proteínas, lipídeos e ácidos nucleicos. Bioenergética. Fertilização humana,
implantação e desenvolvimento do blastocisto. Desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento dos
tecidos e órgãos do corpo humano. Epitélios de revestimento, glandular e tecido conjuntivo. Introdução à
anatomia. Sistema tegumentar. Características histológicas dos tecidos ósseo, cartilaginoso e muscular.
Estruturas e relações anatômicas dos sistemas esquelético, articular e muscular. Transporte através da
membrana e potenciais bioelétricos. Fibras musculares esqueléticas e contração muscular. Junção
neuromuscular. Histologia, estruturas anatômicas e organização do sistema nervoso central e periférico.
Transmissão sináptica. Sistema sensorial somático. Fisiologia e farmacologia do sistema nervoso
autônomo. Farmacocinética e vias de administração. Farmacodinâmica.
Habilidades Médicas: Relação médico-paciente. Escuta clínica: manifestações verbais e não verbais.
Introdução às técnicas e modalidades de entrevista. Conhecimentos para realização de uma anamnese
completa.
Saúde Coletiva: Evolução histórica dos modelos explicativos do processo saúde-doença; Modelos de
Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS): antecedentes históricos, princípios e diretrizes, desafios
contemporâneos; Instrumentos de regulação do SUS; Participação popular e controle social;
Determinantes sociais da saúde; Humanização da saúde e Política Nacional de Humanização.
Bibliografia:
AUMÜLLER, G. et al. Anatomia. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
MARTIN, John H. Neuroanatomia, Texto e Atlas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.
MOORE, K. L. Anatomia Orientada para Clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMANN, B. C. As Bases Farmacológicas da Terapêutica de
Goodman e Gilman. 13. ed. Porto Alegre: AMGH, 2018.
KATZUNG, B. G.; TREVOR, A. J. Farmacologia Básica e Clínica. 13. ed. Porto Alegre: AMGH, 2017.
GOLAN, D. E. Princípios de farmacologia A base fisiopatológica da farmacologia. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
GARTNER, L. P. & HIATT, J. L. Tratado de Histologia em Cores. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2003.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
ROOS M. H.; PAWLINA W.; BARNASH T. A. Atlas de Histologia Descritiva, ebooks, Porto Alegre: Artmed,
2015
MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 8 ed. São Paulo: Elsevier, 2008.

SCHOENWOLF, G. C.; LARSEN W.J. Larsen, embriologia humana. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
SADLER T. W. Langman – Embriologia Médica, 13º edição, ebooks, Rio de Janeiro Guanabara Koogan,
2016
FRANCO, Marcello; MONTENEGRO, Mario Rubens. Patologia: processos gerais. 5. ed. São Paulo, SP:
Atheneu, 2010. 331 p. ISBN 9788538800958.
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo, patologia geral. 6. Rio de Janeiro Guanabara Koogan 2018 ISBN
9788527733243.
ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C.; FAUSTO, Nelson; KUMAR, Vinay. Robbins e Cotran patologia: bases
patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1458 p.. ISBN 9788535234596.
ALBERTS, B. Fundamentos da biologia celular. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed. 2017. ISBN 9788582714065.
DE ROBERTIS, Edward M. Biologia celular e molecular. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2014.
ISBN 978-85-277-2386-2.
JUNQUEIRA, L. C. U. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
MURRAY, Patrick R. Microbiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. ISBN 9788535234466.
TORTORA, Gerard J. Microbiologia. 12. Porto Alegre ArtMed 2017. ISBN 9788582713549.
MADIGAN, M. T. Microbiologia de Brock. 14. Porto Alegre ArtMed 2016. ISBN 9788582712986.
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 5. Rio de Janeiro Guanabara Koogan 2018. ISBN 9788527734028.
BEAR, Mark F. Neurociências desvendando o sistema nervoso. 4. Porto Alegre ArtMed 2017. ISBN
9788582714331.
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana uma abordagem integrada. 7. Porto Alegre ArtMed 2017.
ISBN 9788582714041.
NELSON, D. L. , COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 7. ed. Porto Alegre. ArtMed. 2018.
CAMPBELL, Mary K. Bioquímica. 2. São Paulo Cengage Learning 2016. ISBN 9788522125005.
VOET, Donald. Bioquímica. 4. Porto Alegre ArtMed 2013. ISBN 9788582710050.
BICKLEY, L. S. Bates Propedêutica Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
PORTO, C. C. Semiologia médica. 8. Rio de Janeiro Guanabara Koogan 2019
DE MARCO, M. A. et al. Psicologia Médica: abordagem integral do processo saúde-doença. Porto Alegre:
Artmed, 2012.
ALMEIDA FILHO, N. de; ROUQUAYROL, M. Z. Modelos de saúde e doença. In: Almeida Filho, Naomar de,
Introdução à epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2006 ix, 282 p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselhos de saúde: a responsabilidade do controle social democrático do
SUS. Brasília: Conselho Nacional de Saúde, 2012. 26 p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Participativa. A construção do SUS: histórias da
reforma sanitária e do processo participativo. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 297 p.
NETO, Zenaide Aguiar. SUS: Sistema Único de Saúde: antecedentes, percurso, perspectivas e desafios. São
Paulo: Martinari, 2011. 189 p.
PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA-FILHO, Naomar de. Saúde coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Medbook, 2014. 720 p.
CONTEÚDO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 3º SEMESTRE
Processos Biológicos: Características morfológicas do sistema cardiovascular e circulatório. Relações
anatômicas do coração e dos vasos sanguíneos no corpo humano. Fisiologia cardiovascular.
Morfofisiologia dos órgãos linfáticos. Hemodinâmica. Microcirculação e sistema linfático. Fisiopatologia

das principais doenças dos sistemas cardiovascular e circulatório. Regulação neuroendócrina da pressão
arterial. Farmacologia do sistema cardiovascular. Sangue, hematopoiese e hemostasia. Fisiopatologia da
anemia. Princípios de hematologia. Agentes hematopoiéticos. Características morfológicas do sistema
urinário. Fisiologia renal. Fisiopatologia das principais doenças renais. Farmacologia renal. Características
morfológicas do sistema respiratório. Fisiologia da respiração. Equilíbrio ácido-base. Distúrbios da
ventilação e das trocas gasosas. Principais fármacos com ação sobre o sistema respiratório. Bioquímica
clínica do sistema cardiovascular, renal e respiratório. Propriedades gerais das respostas imunes,
imunidade inata e adaptativa, células do sistema imune e imunoglobulinas. Tipos de inflamação.
Fármacos anti-inflamatórios. Antagonistas dos receptores histamínicos. Regulação da temperatura
corporal.
Habilidades Médicas: Identificação das fases do exame físico geral e segmentar. Exame físico geral/
somatoscopia. Sinais vitais (frequências cardíaca e respiratória, temperatura axilar, e pressão arterial).
Técnica de aferição da pressão arterial. Semiologia da dor e semiologia do edema. Dados
antropométricos do adulto. Realização de adequada semiotécnica/ técnicas básicas do exame físico:
inspeção, palpação, percussão e ausculta. Semiologia da cabeça e pescoço, sinais e sintomas
relacionados; técnicas semiológicas para exame de olhos, nariz, seios paranasais, orelhas/ouvidos,
boca/orofaringe; técnica de palpação da glândula tireóide; técnica de palpação de linfonodos cervicais;
identificação dos vasos do pescoço. Semiologia básica do aparelho locomotor; sinais e sintomas
relacionados. Semiologia do aparelho respiratório, sinais e sintomas relacionados. Semiologia do
aparelho cardiovascular, sinais e sintomas relacionados. Palpação de pulsos arteriais. Semiologia do
abdome e trato gastrintestinal, sinais e sintomas relacionados. Manusear corretamente equipamentos
como estetoscópio, esfigmomanômetro, abaixadores de língua, entre outros. Treinamento de anamnese
e exame físico básico. Ações extensionistas vinculadas a projetos institucionais desenvolvidos nas áreas
temáticas educação e saúde.
Saúde Coletiva: Política Nacional de Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família; Núcleos de Apoio à
Saúde da Família-AB e seu papel na ampliação da resolutividade do serviço; Redes de Atenção à Saúde;
Trabalho em equipe; Tecnologias do Cuidado; Comunicação em saúde; Território, territorialização e
mapeamento em saúde; Visita domiciliária; Instrumentos de abordagem familiar.
Bibliografia:
AUMÜLLER, G. et al. Anatomia. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
MOORE, K. L. Anatomia Orientada para Clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. (Ebook)
NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMANN, B. C. As Bases Farmacológicas da Terapêutica de
Goodman e Gilman. 13. ed. Porto Alegre: AMGH, 2018. (Ebook)
KATZUNG, B. G.; TREVOR, A. J. Farmacologia Básica e Clínica. 13. ed. Porto Alegre: AMGH, 2017. (Ebook)
GOLAN, D. E. Princípios de farmacologia A base fisiopatológica da farmacologia. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014. (Ebook)
GARTNER, L. P. & HIATT, J. L. Tratado de Histologia em Cores. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2003.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
ROOS M. H.; PAWLINA W.; BARNASH T. A. Atlas de Histologia Descritiva, ebooks, Porto Alegre: Artmed,
2015. (Ebook)
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo, Patologia geral. 6. Rio de Janeiro Guanabara Koogan 2018. ISBN
9788527733243. (Ebook)
PORTH, Carol Mattson; KUNERT, Mary Pat. Fisiopatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
1451 p. ISBN 9788527708982.
ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C.; FAUSTO, Nelson; KUMAR, Vinay. Robbins e Cotran patologia: bases
patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1458 p.. ISBN 9788535234596.
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CONTEÚDO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 4º SEMESTRE
Processos Biológicos: Características morfológicas do sistema digestório. Secreção e motilidade no trato
gastrointestinal e sua regulação neural e endócrina. Digestão e absorção dos nutrientes. Distúrbios do
sistema gastrointestinal. Principais fármacos com ação sobre o sistema gastrintestinal. Regulação da
ingestão alimentar e do armazenamento de energia. Introdução à endocrinologia. Características

morfológicas das principais glândulas. Controle hormonal do metabolismo do crescimento. Fisiopatologia
das principais doenças endócrinas. Farmacologia do sistema endócrino. Gametogênese humana.
Características morfológicas dos órgãos genitais feminino e masculino. Fisiologia da reprodução.
Estrogênios e progestagênios. Bioquímica clínica dos sistemas digestório, endócrino e reprodutor.
Anatomia do sistema nervoso central. Tratamento farmacológico da depressão e transtornos de
ansiedade. Ciclo sono-vigília. Fármacos hipnóticos e sedativos. Fármacos anticonvulsivantes.
Farmacoterapia da psicose e da mania. Fisiologia da dor. Fármacos opioides. Fisiologia do controle motor.
Alterações da função motora e farmacologia das doenças neurodegenerativas.
Habilidades Médicas: Treinamento da realização da anamnese completa, treinamento do exame físico
geral e segmentar; Compreensão e estudo da fisiopatologia de sinais e sintomas encontrados durante a
anamneses, com ênfase nos sistemas digestório, endócrino e reprodutor. Capacidade de construir um
raciocínio clínico coerente e formular hipóteses diagnósticas.
Saúde Coletiva: Caracterização das metodologias de pesquisa quantitativa e qualitativa; introdução à
epidemiologia e bioestatística; Perfil epidemiológico da população brasileira e da população regional;
Transição demográfica, Indicadores de saúde; Análise de dados demográficos, epidemiológicos e de
saúde da população; Comunicação em saúde; Determinação social do processo de saúde e doença.
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CONTEÚDO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 5º SEMESTRE
Processos Biológicos: Infecções bacterianas dos sistemas digestório, respiratório, cardiovascular, urinário
e reprodutor, do sistema nervoso central e da pele e olhos e microrganismos relacionados. Infecções
virais dos sistemas digestório, respiratório, cardiovascular, urinário e reprodutor, do sistema nervoso
central e da pele e olhos e microrganismos relacionados. Infecções fúngicas dos sistemas digestório,
respiratório, cardiovascular, urinário e reprodutor, do sistema nervoso central e da pele e olhos e
microrganismos relacionados. Infecções parasitárias dos sistemas digestório, respiratório, cardiovascular,
urinário e reprodutor, do sistema nervoso central e da pele e olhos e microrganismos relacionados.
Diagnóstico clínico laboratorial das principais doenças infecciosas. Fatores de virulência dos microorganismos. Fisiopatologia da infecção pelo HIV. Complexo principal de histocompatibilidade e
apresentação de antígenos. Ativação dos linfócitos T e B. Imunidade aos microrganismos. Imunologia dos
transplantes. Imunidade aos tumores. Hipersensibilidade, imunodeficiências e doenças autoimunes.
Métodos imunológicos e moleculares utilizados em laboratório. Aspectos fisiopatológicos do reparo
tecidual. Tipos de choque. Fisiopatologia das neoplasias. Fármacos antieméticos. Fármacos
imunossupressores. Fármacos antibióticos. Agentes antifúngicos. Quimioterapia das infecções por
protozoários. Quimioterapia das infecções por helmintos. Agentes antivirais.
Habilidades Médicas: Treinamento da realização de anamnese completa, treinamento do exame físico
geral e segmentar; Estudo e compreensão da fisiopatologia de sinais e sintomas encontrados durante a
anamnese, com ênfase no sistema neurológico, pele e anexos. Revisão das principais síndromes
neurológicas, cardiorrespiratórias e renais. Capacidade de formular hipóteses diagnósticas baseados nos
dados coletados do paciente durante entrevista e exame físico completo. Desenvolvimento de um
raciocínio clínico baseado na história, exame físico e exames diagnósticos.
Bases da Cirurgia e da Técnica Operatória: História da cirurgia. Ética em cirurgia. Ambiente cirúrgico:
estrutura e fluxos. Assepsia e antissepsia. Biologia e cicatrização das feridas. Infecção e cirurgia I.
Resposta endócrino-metabólica ao trauma. Noções gerais de perioperatório. Fios, sondas e drenos.
Técnicas básicas de suturas. Noções gerais do instrumental cirúrgico. Sondas e drenos. Paramentação.
Bases técnicas dos principais procedimentos em urgência e emergência: toracocentese e toracostomia,

paracentese, intubação orotraqueal, acesso venoso central, sondagem vesical de demora. Anestésicos
Locais. Anestésicos Gerais. Fármacos Bloqueadores Neuromusculares.
Saúde Coletiva: Marcos históricos e campos de atuação da promoção da saúde; Política Nacional de
Promoção da Saúde; Educação em saúde e sua relação com a promoção da saúde; Educação ambiental;
Relações de gênero e étnico-raciais; Intersetorialidade e interdisciplinaridade em saúde; Programa saúde
na Escola; Políticas públicas de saúde no Brasil relacionadas aos ciclos de vida, populações específicas e
saúde do trabalhador; Estratégias de intervenção para Promoção da Saúde; Princípios de Medicina de
Família e Comunidade.
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SAÚDE coletiva. Porto Alegre SER - SAGAH 2018 ISBN 9788595023895. Ebook.
SOLHA, Raphaela Karla de Toledo. Saúde coletiva para iniciantes, políticas e práticas profissionais. 2. São
Paulo Erica 2014 ISBN 9788536510972. Ebook.
FREEMAN, Thomas R. Manual de medicina de família e comunidade de McWhinney. 4. Porto Alegre
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CONTEÚDO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 6º SEMESTRE
Clínica Médica: Desenvolvimento de conhecimentos relacionados às principais patologias pneumológicas,
cardiológicas, endocrinológicas, hematológicas e psiquiátricas. Interpretação de exames diagnósticos das
patologias pneumológicas, cardiológicas, endocrinológicas, hematológicas e psiquiátricas. Capacidade de
formular hipóteses diagnósticas diferenciais baseadas nos dados coletados do paciente. Desenvolvimento
de um raciocínio clínico baseado na história, exame físico e exames diagnósticos. Aprendizado de uma
postura ética frente ao paciente, preparando-os para a realização da entrevista para coleta de uma
anamnese completa, bem como interpretação dos achados a fim de desenvolver um raciocínio lógico e
diagnóstico, com fins na terapêutica acertada e bem-estar do paciente, através de atividades teóricas.
Saúde da Mulher: Introdução ao estudo de ginecologia/obstetrícia: semiologia e propedêutica
ginecológica e obstétrica. (anamnese e exame físico ginecológico e obstétrico); busca de compreensão da
importância da anamnese e exame físico ginecológico para elaboração de hipóteses diagnósticas;
compreensão do ciclo menstrual normal; definição de padrão menstrual; entendimento da microbiota
vaginal normal; compreensão sobre exames ginecológicos básicos; coleta de citopatológico e
entendimento dos seus resultados, Infecções genitais: vulvovaginites, vaginose bacteriana; reflexão sobre
a importância da assistência pré-natal; organização de antecedentes obstétricos no pré-natal; exames
básicos do pré-natal habitual; queixas mais comuns na gestação; modificações gravídicas mais comuns.
Planejamento Familiar: serviço de planejamento familiar, contracepção – métodos naturais, de barreira,
implantes, hormonal, dispositivo intrauterino, esterilização feminina e masculina. Políticas públicas na
área da Saúde da Mulher. Introdução de uma proposta formativa. A atenção integrada à Saúde da Mulher
é valorizada e está inserida nos conteúdos deste componente e de todos que o seguem. Aborda os
conceitos de Gestão em Saúde bem como planejamento em saúde, monitoramento e avaliação.
Cirurgia: Propedêutica do paciente cirúrgico. Perioperatório I: avaliação pré-operatória. Perioperatório II:
manejo pós-operatório. Complicações pós-operatórias gerais. Infecção e cirurgia II. Nutrição e cirurgia.
Equilíbrio hidroeletrolítico. Choque. SAVT/ATLS: atendimento inicial ao politraumatizado. Queimaduras.
Hérnias. Princípios gerais de Anestesiologia. Avaliação pré-anestésica. Anestésicos locais. Suturas. Manejo
das vias aéreas: ventilação não invasiva, intubação orotraqueal, cricotireoidostomia por punção.
Saúde coletiva: Princípios gerais de Epidemiologia e Bioestatística: aspectos históricos; indicadores de
saúde; medidas de frequência de doenças; medidas de associação e impacto utilizadas em estudos;
delineamentos de pesquisa e seus vieses; causalidade em saúde; etapas de desenvolvimento de um

estudo; testes estatísticos utilizados em pesquisa; leitura crítica de artigos científicos; propriedades de
um teste diagnóstico.
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CONTEÚDO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 7º SEMESTRE
Clínica Médica: Treinamento na realização da anamnese completa e exame físico, compreensão de sinais
e sintomas clínicos, fisiopatologia, diagnóstico, exames complementares e terapêutica. Desenvolvimento
de conhecimentos relacionados às principais patologias dermatológicas, psiquiátricas, do sistema
cardiovascular e aparelho digestório. Interpretação de exames complementares relacionados ao sistema
cardiovascular, aparelho digestório, pele e anexos. Capacidade de formular hipóteses diagnósticas
diferenciais baseadas nos dados coletados do paciente.
Saúde da Mulher: Caracterização das cervicites e doença inflamatória pélvica, doenças sexualmente
transmissíveis: HIV/AIDS, sífilis, condilomas, gonorreia, clamídia. Reflexão sobre intercorrências
menstruais como amenorréias, anovulação crônica (SOP), SDTPM – tensão pré-menstrual. Estudo dos
distúrbios menstruais: sangramento uterino anormal/disfuncional. Aprofundar conhecimentos na análise
do pré-natal de baixo risco com o estudo de Anemia, infecções pré-natais (sífilis, toxoplasmose, entre
outras), doenças renais (ITU/ PNA) durante o ciclo gravídico. Caracterização do puerpério normal e
aleitamento materno.
Saúde da Criança: Introdução ao estudo da pediatria: semiologia e propedêutica pediátrica (recémnascido, lactente, crianças e adolescentes), reforçando busca pela compreensão da anamnese e exame
físico em pediatria. A consulta do adolescente. O estímulo à reflexão sobre a necessidade da atenção
integral à criança de forma horizontal, abrangendo as fases do crescimento e desenvolvimento. A
compreensão da importância do aleitamento materno. Alimentação complementar. O conhecimento da
importância da triagem neonatal (teste do pezinho, teste do olhinho, teste do coração e triagem
auditiva). Estudo sobre o PNI – Plano Nacional de Imunizações e os diferentes calendários vacinais. O
aprofundamento sobre a febre em pediatria. As Políticas de Saúde da Criança e os Sistemas de Vigilância
de risco em pediatria. Os cuidados com crianças com necessidades especiais (CRIANES). Noções em
Neonatologia: o conhecimento sobre alojamento conjunto e os cuidados dispensados ao recém- nascido,
o estudo sobre a asfixia neonatal, a Reanimação neonatal, prematuridade, icterícia neonatal, distúrbios
respiratórios do recém-nascido, convulsões no período neonatal, hipoglicemia no recém- nascido e
Infecções Congênitas (TORCH). Prematuridade e seguimento do RN de alto risco. Saúde Planetária.
Impacto das Mudanças Climáticas na saúde das crianças.
Cirurgia: Abordagem do paciente com doença do trato gastrointestinal. Métodos diagnósticos em cirurgia
digestiva/gastroenterologia. Patologias benignas e malignas mais prevalentes do esôfago, estômago,
fígado, vias biliares, pâncreas, baço, intestino delgado, cólon, apêndice cecal, reto, canal anal e ânus.
Abordagem do paciente com trauma Abdominal. Abordagem do paciente com hemorragia digestiva.
Abordagem do paciente ictérico. Anestesia locorregional. Anestesia Regional. Anestesia Geral. Manejo da
dor.
Saúde Coletiva: Gestão da Atenção à Saúde; Participação social na gestão do SUS; Gestão do trabalho em
saúde; Planejamento em saúde; Instrumentos de planejamento e gestão do SUS; Avaliação em Saúde;
Modelos de avaliação em saúde.
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CONTEÚDO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 8º SEMESTRE
Clínica Médica: Treinamento na realização da anamnese completa e exame físico, compreensão de sinais
e sintomas clínicos, fisiopatologia, diagnóstico, exames complementares e terapêutica. Aprofundamento
nos conhecimentos relacionados às principais patologias dermatológicas, do aparelho digestório, sistema
urinário, reumatologia. Interpretação de exames complementares relacionados ao sistema urinário,
aparelho digestivo, reumatologia, pele e anexo.
Saúde da Criança: A busca pela compreensão doenças prevalentes do aparelho respiratório (asma,
lactente sibilante, IVAS, pneumonia), aparelho digestivo (refluxo gastroesofágico, diarreia aguda e
crônica, dor abdominal, constipação, encoprese, alergia alimentar), Neurológico (epilepsia, enxaqueca). O

estudo sobre os distúrbios nutricionais (obesidade, desnutrição). A compreensão sobre patologias
cirúrgicas na criança. O aprofundamento de sobre algumas doenças infectocontagiosas (doenças
exantemáticas e emergentes na infância, meningites, leishmaniose, tuberculose), hematológico (anemias,
doenças linfoproliferativas, investigação de linfonodos). Conhecimento sobre patologias cardíacas
(cianóticas e acianóticas), insuficiência cardíaca.
Cirurgia: Fundamentos de cirurgia torácica. Derrame pleural. Empiema pleural. Pneumotórax. SAVT/ATLS:
Traumatismo torácico. Fundamentos de urologia. Políticas públicas na área da saúde do homem. Saúde
reprodutiva masculina. Abordagem sindrômica do paciente com sinais e sintomas urológicos. Próstata:
alterações benignas e malignas. Litíase reno-ureteral. Neoplasia urológica. Urgências e Emergências em
urologia. Fundamentos de cirurgia vascular. Angiologia. Trombose venosa. Oclusão arterial aguda e
crônica. Traumatismo vascular. Lesões ulcerosas da perna. Pé diabético. Erisipela. Fundamentos de
ortopedia e traumatologia. Anatomia radiológica do sistema osteomuscular. Diagnóstico clínico e
radiológico das entorses, luxações e fraturas. SAVT/ATLS: traumatismo de extremidades. SAVT/ATLS:
traumatismo pélvico. Síndrome compartimental. Lesões de esforço repetitivo. Noções gerais sobre
terapêutica. Fundamentos de Neurocirurgia. SAVT/ATLS: Traumatismo crânio-encefálico. SAVT/ATLS:
traumatismo raquimedular. Neoplasias Encefálicas. Neoplasias Radiculares. Doenças radiculares. Pré e
Pós-Operatório em neurocirurgia. Cirurgias fundamentais do sistema nervoso central e periférico.
Saúde da Mulher: Caracterização das cervicites e doença inflamatória pélvica, doenças sexualmente
transmissíveis: HIV/AIDS, sífilis, condilomas, gonorreia, clamídia. Reflexão sobre intercorrências
menstruais como amenorréias, anovulação crônica (SOP), SDTPM – tensão pré-menstrual. Estudo dos
distúrbios menstruais: sangramento uterino anormal/disfuncional. Aprofundar conhecimentos na análise
do pré-natal de baixo risco com o estudo de Anemia, infecções pré-natais (sífilis, toxoplasmose, entre
outras), doenças renais (ITU/ PNA) durante o ciclo gravídico. Caracterização do puerpério normal e
aleitamento materno.
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ANEXO II

REGIMENTO DA COMISSÃO INTERNA DE ANÁLISE DE COMPONENTES CURRICULARES DE
GRADUAÇÃO PARA APROVEITAMENTO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIPAMPA

O currículo do Curso de Medicina vigente dispõe de 8.255 horas de Componentes Curriculares de
Graduação a serem realizados no decorrer do curso, conforme distribuição prevista no Projeto
Pedagógico do Curso de Medicina da Unipampa. Em virtude da necessidade de avaliação das solicitações
de aproveitamento desses componentes curriculares, foi constituída a Comissão Interna de Análise de
Componentes Curriculares (CIACC) do curso de Graduação em Medicina da Universidade Federal do
Pampa (UNIPAMPA), com sede no campus Uruguaiana. Esta comissão será regida pela legislação vigente
(como a Resolução nº 29, do Conselho Universitário da UNIPAMPA, de 28 de abril de 2011), pelas normas
institucionais, pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e pelas normas específicas expressas neste
regimento.
Capítulo I
Dos objetivos
Art. 1º Auxiliar a Coordenação do Curso de Graduação de Medicina na avaliação das solicitações de
aproveitamento dos Componentes Curriculares de Graduação;
Art. 2º Prestar auxílio aos discentes, na forma de consultoria optativa, na organização documental para a
solicitação do aproveitamento dos Componentes Curriculares junto ao Curso de Medicina via e-mail
(ciacc@unipampa.edu.br);
Art. 3º Propor ações que auxiliem na integração dos discentes vindos de outras instituições de ensino,
visando favorecer sua adesão e continuidade no curso de Medicina da Unipampa.
Capítulo II
Da estrutura da comissão
Art. 4º A comissão deverá ser composta por servidores membros do Curso de Medicina, que podem ser
Técnicos Administrativos e/ou Docentes, vinculados aos distintos Eixos Temáticos que constituem os
Componentes Curriculares, a saber: 1) Formação Ética, Humana e Social nas Ciências da Saúde; 2)
Integração entre Universidade, Sistema de Saúde e Comunidade; 3) Processos Biológicos e Estudos
Formativos da Prática Médica; 4) Pilares Estruturais para o Serviço Médico;
Art. 5º Os membros para a referida comissão serão designados por indicação em reunião da Comissão do
Curso de Medicina pelos seus integrantes;
Art. 6º A composição da comissão será revista minimamente a cada dois anos;
§ 1. O membro poderá renovar a permanência na comissão, desde que haja concordância da comissão do
curso;
§ 2. O membro poderá solicitar desligamento da comissão a qualquer tempo, enviando comunicado para
a comissão do curso de Medicina;
§ 3. Em caso de desligamento, o membro da comissão deverá apresentar o pedido à comissão do curso, à
qual caberá eleger um substituto na reunião subsequente.
Capítulo III
Das orientações das solicitações
Art. 7º O discente é responsável pelo preenchimento do requerimento de aproveitamento de
Componentes Curriculares (ANEXO I), o qual deverá ser encaminhado à Secretaria Acadêmica no período
informado no calendário acadêmico, de acordo com o fluxo apresentado na Figura 1. A secretaria
acadêmica possui autonomia para determinar a forma da realização da solicitação;
§1. Na modalidade presencial, o discente deverá anexar ao seu requerimento de aproveitamento, cópia
dos documentos comprobatórios (histórico escolar e plano de ensino do componente cursado) em ordem
e com as páginas numeradas de acordo com o requerimento, com indicação de carga horária do

componente cursado em outra IES, autenticados por técnico-administrativo da Secretaria Acadêmica,
mediante apresentação dos originais. O requerimento é protocolado na Secretaria Acadêmica, em duas
vias, assinadas pelo discente e pelo técnico-administrativo. Neste requerimento estão listadas as cópias
de todos os documentos entregues. Uma via é arquivada na Secretaria Acadêmica e a outra
disponibilizada para o discente como comprovante de entrega das cópias;
§ 2. Na modalidade remota, o discente faz a solicitação de Aproveitamento de Estudos e os demais
processos por meio de formulário eletrônico, enviado ao email institucional dos requerentes. Após o
preenchimento do formulário e envio dos documentos comprobatórios, a secretaria compartilha os
documentos com a coordenação do curso e com a CIACC para posterior realização das análises.
Capítulo IV
Da avaliação dos pedidos
Art. 8º Cabe à Coordenação do Curso de Graduação validar ou não o aproveitamento dos Componentes
Curriculares requeridos pelo discente, de acordo com documentos comprobatórios e os critérios de carga
horária (no mínimo 75% de aproveitamento) e compatibilidade de conteúdo (no mínimo 60% de
aproveitamento) estabelecidos pela Unipampa (Resolução 29/2011);
§1. Mediante encaminhamento da documentação e, conforme solicitação da Coordenação do Curso de
Medicina, a CIACC poderá realizar a análise dos pedidos de aproveitamento dos Componentes
Curriculares. Entretanto, caso considere necessário, a Coordenação do Curso de Medicina pode avaliar e
validar os pedidos de aproveitamento dos Componentes Curriculares, sem a participação da CIACC;
§2. A avaliação dos pedidos de aproveitamento dos Componentes Curriculares se dará por meio da
análise e validação da documentação referente aos componentes curriculares cursados pelo discente. O
parecer emitido pela comissão será de caráter consultivo para a coordenação de curso, conforme fluxo
estabelecido na Figura 1;
§3. Após a finalização da análise, a secretaria acadêmica encaminhará ao requerente o parecer emitido
pela CIACC e validado pela Coordenação do Curso de Medicina.
Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 11/01/2022, às 21:29,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0709776 e
o código CRC 80F1BD2A.
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