
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISEB 

CURSO DE MEDICINA 

 

CONCURSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

 

Edital n° 05/ 2016 

 

A Faculdade de Medicina do Centro Universitário UniSEB – ESTÁCIO, em razão 

do que determina o Regimento Interno da Instituição, no Art. 65º do Capítulo VI – da 

Transferência e do Aproveitamento de Estudos, e de acordo com o que rege o 

Regulamento de Transferência Externa (anexo I), faz saber que no período de 01 a 20 de 

julho de 2016 estarão abertas as inscrições para Concurso de Seleção de Candidatos à 

Transferência Externa para o seu curso de Graduação em Medicina, exclusivamente para 

fins de TRANSFERÊNCIA, para o segundo semestre de 2016, com um total de 06 (seis) 

vagas.  

1.  INSCRIÇÕES 

1.1 As inscrições serão feitas pessoalmente, na sede do Centro Universitário UniSEB 

– ESTÁCIO, onde o candidato entregará pessoalmente no setor responsável na Rua 

Abrahão Issa Halack, 980 – Ribeirânia, Ribeirão Preto/SP, os seguintes documentos:  

- Declaração da Instituição de origem devidamente autorizada ou reconhecida pelo MEC, 

conforme legislação pertinente, comprovando situação de regularidade do candidato 

(matriculado ou trancado) e tendo este cursado (e finalizado) pelo menos um período;  

- Declaração de conduta escolar, constando que a matrícula do candidato não se encontra 

sob judice;  

- Declaração de participação no ENADE (se aplicável); 

- Original do Histórico Escolar completo, fornecido pela IES de origem; 

- Critérios de avaliação do curso; 

- Cópia dos programas das disciplinas cursadas, com as respectivas cargas horárias;  

- Declaração de Autorização ou Reconhecimento do Curso; 

- Fotocópia da cédula de identidade; 

- Fotocópia do CPF; 

- Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

- Fotocópia do Título de Eleitor;  

-  Fotocópia do Certificado de Reservista;  



 
- Duas fotos recentes 3x4;  

- Fotocópia do Certificado e Histórico de Conclusão do 2º Grau ou equivalente;  

- Comprovante de residência;  

 

1.2 Observações importantes:  

 

 Em casos de alunos oriundos de Instituições estrangeiras, todos os documentos 

devem ser recentes e apresentar chancela do Consulado da República Federativa 

do Brasil, no país onde foram cursadas as matérias e legalizado previamente pelos 

Ministérios da Educação e das Relações Exteriores do país de origem. É 

necessária, também, a tradução juramentada dos referidos documentos.  

 Caso o candidato não possa comparecer pessoalmente para o ato da inscrição, 

poderá encaminhar representante legal munido de procuração devidamente 

autenticada em cartório e fotocópia autenticada da cédula de identidade do 

procurador.  

 O NÃO CUMPRIMENTO DESTES ITENS IMPOSSIBILITARÁ O 

CANDIDATO DE REALIZAR A PROVA. 

 A inscrição do candidato implica que o mesmo aceita as condições apresentadas 

neste Edital de convocação para a Transferência Externa de Alunos.  

 

 

2. TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

2.1 Após a entrega da documentação acima, o aluno deve retirar o boleto na própria 

secretaria da instituição e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais).  

2.2 Em hipótese alguma haverá a devolução da taxa de inscrição.  

 

3. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

O candidato que necessita de atendimento diferenciado deve se identificar no ato da 

inscrição.  

 



 
 

4. PROVA 

 A seleção constará de prova escrita e será realizada em 01 de agosto de 

2016, segunda-feira, às 09 horas, na sede Centro Universitário UniSEB.  

 Para acesso ao local da prova, o candidato deverá se apresentar no local 

da realização da prova com 30 (trinta) minutos de antecedência, portando 

documento de identidade original ou outro documento com foto atual 

(carteira de habilitação ou passaporte dentro do prazo de validade), 

comprovante de pagamento da taxa de inscrição e caneta esferográfica 

azul ou preta. 

  Não será admitida, em hipótese alguma, a entrada de retardatários na sala 

de aplicação da prova.  

 É proibida a entrada de candidatos portando aparelhos eletrônicos, 

aparelhos celulares ou similares. 

  O candidato fará prova com questões de múltipla escolha, versando sobre 

os assuntos do anexo II. Todas as questões estarão baseadas nos conteúdos 

oferecidos na Referência Bibliográfica apresentada (anexo II).  

 

5. RESULTADO FINAL 

5.1 As vagas para Transferência Externa referentes ao segundo semestre de 2016 

serão preenchidas pelos candidatos aprovados obedecendo à ordem decrescente da 

pontuação obtida. 

5.2 O resultado final será divulgado no dia 02 de agosto, às 12 horas, através de 

listagem afixada em quadro na sede do CENTRO UNIVERSITÁRIO UniSEB.  

5.3 Em casos de empate, será observado o critério Idade, com prioridade para o mais 

velho.  

 

6. MATRÍCULA 

6.1 O candidato aprovado e classificado deverá comparecer no dia 05 de agosto, no 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UniSEB - ESTÁCIO, das 9h às 16h para efetuar a 

matrícula.  

6.2 O não comparecimento no dia e horário acima implicará na perda da vaga.  



 
 

7. RECLASSIFICAÇÃO 

7.1  Os candidatos poderão ser reclassificados obedecendo rigorosamente à ordem 

decrescente da pontuação obtida e mediante a disponibilidade de vagas.  

7.2 A reclassificação será divulgada no local indicado para a matrícula.  

7.3 A 1ª reclassificação será divulgada no dia 09/08/2016 às 17h, com matrícula 

obedecendo aos horários de atendimento do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UniSEB acima citados.  

7.4 A Direção da Instituição, após a 1ª reclassificação, poderá efetuar outras 

chamadas para preencher as vagas disponibilizadas. Somente nesta situação, o 

candidato será comunicado por telefonema, no qual será informada também a data 

em que deverá comparecer ao Campus do CENTRO UNIVERSITÁRIO UniSEB 

a fim de concretizar a matrícula. 

7.5  O candidato aprovado e matriculado para o segundo semestre de 2016 não poderá 

requerer o trancamento da matrícula.  

 

8. INÍCIO DAS ATIVIDADES 

8.1  As atividades acadêmicas da Faculdade de Medicina do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UniSEB - ESTÁCIO têm início no dia 08/08/2016.  

8.2 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela 

Reitoria da Instituição.  

Ribeirão Preto, 25 de junho de 2016.  

 

 

 

 

Karina Bizerra 

Reitora do Centro Universitário UNISEB 



 
ANEXO I  

REGULAMENTO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA  
DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA O INGRESSO NO CURSO 

DE MEDICINA CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISEB, EXCLUSIVAMENTE PARA 

FINS DE TRANSFERÊNCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

A Reitora do Centro Universitário UNISEB, no uso de suas atribuições e em razão do que 

determina o Regimento Interno da Instituição no Capítulo IV Da Transferência e 

Aproveitamento de Estudos, no Art. 173;  

CONSIDERANDO a necessidade de adotar critérios para a seleção de interessados nas 

vagas remanescentes do Curso de Medicina exclusivamente para fins de Transferência;  

TORNA PÚBLICA a abertura de inscrição para o concurso de seleção de candidatos à 

Transferência Externa para as vagas remanescentes do Curso de Medicina do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNISEB, que serão ofertadas através de Edital próprio, 

exclusivamente para fins de transferência, ou seja, destinadas a estudantes de Curso de 

Medicina oriundos de outras Instituições de Ensino Superior e que estejam devidamente 

regularizados conforme legislação pertinente.  

1. DA INSCRIÇÃO  
As inscrições ocorrerão nas dependências CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISEB, sito à 

Rua Abrahão Issa Halack, 980 – Ribeirânia, Cidade de Ribeirão Preto, SP, na Sala de 

Matriculas, em período informado no Edital.  

1.1 No ato de inscrição, o candidato deverá comprovar, OBRIGATORIAMENTE, que 

está regularizado (matriculado ou trancado) na instituição de origem devidamente 

autorizada ou reconhecida pelo MEC, conforme legislação pertinente, tendo cursado pelo 

menos um período.  

1.1.1 Para fins de comprovação exigida no item 1.2, a declaração emitida pela IES deverá 

conter, com exatidão, o último período em que o aluno está ou esteve matriculado.  

1.1.2 Para o candidato aprovado no presente processo seletivo, que tenha apresentado 

Histórico Escolar em curso do 1º semestre na Instituição de origem, deverá no ato da 

matricula, entregar o novo Histórico Escolar oficial da IES de origem, comprovando a 

aprovação nas disciplinas informadas, sob pena de anulação da sua aprovação.  

1.2 Deverá apresentar também, os seguintes documentos:  

 

a) Acadêmica:  



 
 

 Declaração da Instituição comprovando situação de regularidade do candidato 

(matriculado ou trancado) e tendo este cursado pelo menos um período;  

 Declaração de Conduta Escolar, constando que a matrícula do candidato não se 

encontra sob judice;  

 Original do Histórico Escolar completo e oficial fornecido pela IES de origem  

 Critérios de avaliação do curso  

 Fotocópias das ementas das disciplinas cursadas, com as respectivas cargas 

horárias  

 Declaração de Autorização ou Reconhecimento do Curso  

Em casos de alunos oriundos de Instituições estrangeiras, todos os documentos acima 

citados devem apresentar chancela do Consulado da República Federativa do Brasil, no 

país onde foram cursadas as matérias, e legalizado previamente pelos Ministérios da 

Educação e das Relações Exteriores do país de origem. É necessária, também, a tradução 

juramentada dos referidos documentos.  

 

b) Documentos Pessoais  

 Fotocópia da cédula de identidade;  

 Fotocópia do CPF;  

 Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento;  

 Fotocópia do título de eleitor;  

 Fotocópia do certificado de reservista;  

 Duas fotos 3X4 (recentes)  

 Fotocópia do certificado e histórico de conclusão do 2º grau ou equivalente 

autenticada.  

 Comprovante de residência  

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição  

 

1.3.1 Observações:  

a) Será excluído do processo seletivo o candidato que entregar o documento exigido de 

forma incompleta e/ou incorreta;  

b) Os documentos deverão ser entregues no dia da inscrição, no horário de 

funcionamento da Instituição e definidos no Edital.  

 

1.4 A inscrição poderá ser feita por procurador devidamente habilitado e com poderes 

especiais para tanto, devendo o requerimento de inscrição ser acompanhado de 

procuração com firma reconhecida e de cópia de documento de identidade do procurador, 

além dos documentos relacionados nos subitens 1.2 e 1.3.  

2. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: o candidato que necessita de 

atendimento diferenciado deve se identificar no ato da inscrição  

3. DA PROVA  
3.1 - O local de realização da prova será na sede do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNISEB, no endereço mencionado no subitem 1.1, em data e horário informado no Edital 

do processo.  

3.1.1 - Os candidatos deverão se apresentar no local de realização da prova com 30 (trinta) 

minutos de antecedência, munidos da carteira de identidade (RG) ou documento 

equivalente com foto (carteira de habilitação ou passaporte), bem  



 
como comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Não serão aceitos como 

documentos carteiras de estudante ou similares.  

3.1.2 - Não será, em hipótese nenhuma, admitida a entrada de retardatários na sala de 

aplicação de prova.  

3.1.3 - No local da prova, será proibida a entrada de candidatos portando aparelhos 

eletrônicos, aparelhos celulares (ou similares).  

3.1.4 - Após realização da prova o candidato será submetido a coleta de digital.  

3.2 - A prova terá a duração de 180 minutos, incluído o tempo para a leitura das instruções.  

3.3 - A prova conterá questões de múltipla escolha numeradas. Cada questão é composta 

de um enunciado seguido de 4 itens nomeados pelas letras a; b; c; d. Em cada questão, 

apenas um dos itens responde corretamente o enunciado.  

3.3.1 - Para responder cada questão, o candidato deverá marcar um “X” sobre um único 

item por questão.  

3.3.2 - Caso o candidato marque mais de um item dentro da mesma questão, esta será 

considerada como “QUESTÃO ERRADA”, mesmo que um dos itens marcados seja o 

que responderia corretamente a questão.  

3.4 - A cada 3 (três) questões classificadas como “questão errada” os pontos relativos a 1 

(uma) questão correta serão subtraídos da pontuação final.  

3.5 - As respostas deverão ser transcritas com fidelidade e clareza para o gabarito.  

3.5.1 - Para responder o gabarito da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica 

com tinta azul ou preta. As questões respondidas fora deste parâmetro receberão 

pontuação igual a ZERO, independente da resposta marcada ser ou não a correta.  

3.5.2 - O gabarito (folha resposta) não será substituído em hipótese nenhuma.  

3.5.3 - Em caso de rasura no gabarito, a questão que foi rasurada será classificada como 

“NULA” e sua pontuação será ZERO. Estará desclassificado o candidato que não pontuar 

ou fizer pontuação negativa.  

3.6 - Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o caderno de 

questões, juntamente com o gabarito.  

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
4.1 - O candidato que deixar de atender a quaisquer normas dos critérios adotados pelo 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISEB, bem como não cumprir a legislação que o 

fundamenta, será desclassificado do certame.  

4.2 - As vagas NÃO contemplam portadores de diploma de nível superior, cursos afins 

ou matricula especial.  

4.3 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas 

e condições estabelecidas pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISEB, em relação às 

quais não poderá alegar qualquer desconhecimento.  

4.4 - Em caso de empate será observado o critério Idade, com prioridade para o mais 

velho  

4.5 - As questões omissas serão analisadas e resolvidas por deliberação da Comissão.  



 
4.6 - Caso surjam vagas após a abertura do Edital as vagas poderão ser preenchidas pelos 

candidatos aprovados no Concurso obedecendo à ordem de classificação, sendo 

observado o Calendário Acadêmico da Instituição.  



 
ANEXO II  

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA  

1o Período  

DISCIPLINA: SAÚDE DA FAMÍLIA I  
Introdução ao pensamento científico e ao modelo médico: ética, medicina e sociedade.  

Conceitos sobre promoção, educação e prevenção (e seus níveis) no campo da saúde, 

considerando os fatores determinantes do processo saúde doença, a história natural das 

doenças e as desigualdades sociais. Introdução à Estratégia Saúde da Família e seu 

território sanitário.  

FOUCAULT, Michel. Nascimento da clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: FU, 2008.  

LOPES, Marta Julia Marques; PAIXÃO, Dilmar Xavier da. Saúde da família: histórias, 

práticas e caminhos. UFRGS, 2007  

ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia & 

saúde. 5. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2012.  

CANGUILHEM, Georges. Normal e o patológico.7. ed. Rio de Janeiro: FU, 2011  

PAIM, JS. Desafios para a Saúde Coletiva no século XXI. Bahia: Edufba, 2006.  

TEIXEIRA, Carmen Fontes; SOLLA, Jorge Pereira. Modelo de atenção à saúde: 

promoção, vigilância e saúde da família. Salvador: EDUFBA, 2006.  

DISCIPLINA: BIOMORFOLOGIA  
Estrutura geral e ultraestrutura das células eucariotas. Comparação entre eucariotas e 

procariotas. As funções das organelas celulares. Estrutura e fisiologia dos tecidos 

orgânicos, suas células e componentes extracelulares. Bases histofuncionais de alguns 

processos patológicos. Noções de histofisiologia da reprodução. Etapas do 

desenvolvimento embrionário. Processos celulares e teciduais comprometidos com o 

desenvolvimento embrionário. Formação dos folhetos embrionários e sua diferenciação 

inicial. Anexos embrionários. Distúrbios do desenvolvimento embrionário humano 

inicial.  

Alberts, B.; Lewis, J.; Raff, M.; Roberts, K. & Watson, J. D. Biologia Molecular da 

Célula. Ed. ARTMED, 5a ed., 2010.  

Junqueira, L. C. & Carneiro, J. Biologia Celular e Molecular. Ed. Guanabara Koogan, 

9a ed. 2012.  

Moore, K. & Persaud, T.V.N. Embriologia Clínica. Ed. Elsevier, 8a ed., 2008.  



 
Gartner, L.P. & Hiatt, J.L. Histologia Essencial . Ed. Elsevier, 1a ed. , 2012.  

Junqueira, L.C. & Carneiro, J. Histologia Básica. Ed. Guanabara Koogan, 11a ed. , 2008.  

Moore, K. & Persaud, T.V.N. Embriologia Básica. Ed. Elsevier, 7a ed. , 2008.  

Eynard, R.; Valentich, M. A. & Rovasio, R. A. Histologia e Embriologia – Bases 

Celulares e Moleculares. Ed. Artmed, 4a ed., 2011.  

DISCIPLINA: SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS I  
Organização geral do corpo humano. Bases gerais da variabilidade e da adaptabilidade 

humana. Organização morfofuncional do sistema locomotor. Desenvolvimento da face e 

seus distúrbios. Desenvolvimento dos membros e seus distúrbios.  

Estrutura geral dos tecidos conjuntivos. Classificação dos tecidos conjuntivos. Os tecidos 

de sustentação e sua organização dentro do sistema locomotor. Tecido cartilaginoso, 

ósseo e muscular: características morfofisiológicas e doenças prevalentes de base 

histológica. Articulações, tendões e ligamentos: histofisiologia e doenças prevalentes.  

Embriogênese. Organização geral do sistema imune. Anatomia macroscópica e 

miscroscópica do sistema imunológico. Conceitos de imunidade inata e imunidade 

adaptativa. O reconhecimento celular no sistema imunológico: tipos de interação celular 

e moléculas envolvidas; a interação TCR/MHC; as imunoglobulinas; a integração 

membrana/citoplasma/núcleo; as respostas biológicas. Diferenciação linfocitária. O 

sistema imunológico em funcionamento: tráfego de linfócitos, reconhecimento 

antigênico; relação do sistema imunológico com o meio interno e o meio externo. 

Metodologias para estudos sobre o sistema imunológico e ferramentas de 

imunodiagnóstico.  

NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. Porto Alegre: ARTMED, 2004.  

PROMETHEUS. Atlas de Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008  

WEIR, Jamie; ABRAHAMS, Peter H. Atlas de anatomia humana em imagens. São 

Paulo: Manole, 2000. (4.Ed. 2011).  

Eynard, R.; Valentich, M. A. & Rovasio, R. A. Histologia e Embriologia – Bases 

Celulares e Moleculares. Ed. Artmed, 4a ed., 2011.  

Junqueira, L.C. & Carneiro, J. Histologia Básica. Ed. Guanabara Koogan, 11a ed. , 2008.  

Kierzenbaum, A. L. Histologia e Biologia Celular – Uma Introdução à Patologia. Ed. 

Elsevier, 3a ed. , 2012.  

Moore, K. & Persaud, T.V.N. Embriologia Básica. Ed. Elsevier, 7a ed. , 2008.  

Eynard, R.; Valentich, M. A. & Rovasio, R. A. Histologia e Embriologia – Bases 

Celulares e Moleculares. Ed. Artmed, 4a ed., 2011.  



 
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; POBER, Jordan S. Imunologia celular e 

molecular. Rio de Janeiro: Revinter, 2002.  

JANEWAY, Charles A. et al. Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e na 

doença. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2000.  

STITES, Daniel P.; TERR, Abba. I.; PARSLOW, Tristan G. Imunologia médica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

DISCIPLINA: BASES MOLECULARES DOS SISTEMAS ORGÂNICOS Introdução 

à bioquímica. Bioquímica dos aminoácidos e proteínas. Enzimas. Bioquímica de 

lipídeos. Bioquímica de carboidratos. Mecanismos de transdução do sinal. Conceitos 

básicos de metabolismo. Bioenergética. Metabolismo dos carboidratos. Metabolismo 

dos lipídeos. Metabolismo dos aminoácidos. Integração metabólica. Controle do ciclo 

celular e apoptose. Estrutura dos ácidos nucleicos, replicação, transcrição e tradução da 

informação gênica. Epigenética. Diagnóstico molecular das doenças geneticamente 

determinadas. Mecanismos de mutação de ponto e mutação dinâmica.  

- NELSON, D.L. & COX, M. Lehninger Princípios de bioquímica. 5ª ed. São Paulo: 

Sarvier, 2011.  

- BAYNES, D & DOMINICZAK. Bioquímica Médica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007  

- NUSSBAUM, RL e outros. Thompson e Thompson – Genética Médica. Rio de 

Janeiro: Elsevier Ed, 2007.  

- DEVLIN. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. Edgard Blucher 

LTDA, 6a edição, 2007.  

- VOET, D.; VOET, J.G.; PRATT, C.W. Fundamentos de bioquímica. 2ª ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2008.  

-TURNPENNY, P. &ELLARD, S. – Emery-Genética Médica. Rio de Janeiro: 

Elsevier Ed, 2008  
 


