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A Diretora Geral da Faculdade de Medicina de Garanhuns - FAMEG, situada na Avenida 
General Costa e Silva, nº 6, Bairro Novo Heliópolis, Garanhuns (PE), CEP 55.293-000, torna 
público que, em conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, a presente 
RETIFICAÇÃO ao Edital nº 01/2022 do Processo Seletivo por TRANSFERÊNCIA de outras 
Instituições de Ensino Superior de MEDICINA do BRASIL, AUTORIZADAS E RECONHECIDAS 
PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, mediante Processo de Análise Curricular e Histórico 
Escolar e da compatibilidade curricular entre as disciplinas (cursadas com aprovação) do curso 
de origem com as disciplinas do período pleiteado do Curso de Medicina FAMEG com validade 
para ingresso no segundo semestre letivo de 2022 desta instituição de ensino, operando as 
seguintes alterações a seguir expostas: 
 
ONDE SE LÊ:  
 
 
 

3.1.1 São critérios de Eliminação:  

a. Não realizar pagamento da inscrição;  
b. Praticar alguma espécie de fraude ou ato de improbidade;  
c. Não apresentar os documentos exigidos no item 4.1, devidamente assinados e 

carimbados pela IES de origem;  
d. Apresentar documentos rasurados ou ilegíveis;  
e. Enviar documentos via e-mail fora do formado exigido;  
f. Após análise documental, tem-se como pré-requisito o aproveitamento integral da 

disciplina de Sistemas Orgânicos Integrados I (SOI I) para os candidatos do 2º 
(segundo) período.  

g. Após análise documental, para candidatos, deverão obter aproveitamento de 75% 
(setenta e cinco por cento) das disciplinas dos períodos anteriores.  
 

LEIA-SE:  
 

 
 

3.1.1 São critérios de Eliminação:  

a) Não realizar pagamento da inscrição;  
b) Praticar alguma espécie de fraude ou ato de improbidade;  
c) Não apresentar os documentos exigidos no item 4.1, devidamente assinados e 

carimbados pela IES de origem;  
d) Apresentar documentos rasurados ou ilegíveis;  
e) Enviar documentos via e-mail fora do formado exigido;  
 

 
3.3.3 Em casos de candidatos com mesma Nota Final (NF), o Coeficiente de Rendimento (CR) 
Escolar será usado como critério de desempate, sendo o candidato com maior Coeficiente de 
Rendimento Escolar a ocupar a vaga. 
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3. DA ELIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

3. DA ELIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO  
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3.4 Após análise documental, em se identificando insuficiência para aproveitamento completo 
de disciplinas, para obter aprovação, os candidatos deverão obter aproveitamento de pelo 
menos 70% em teste de avaliação de conhecimentos específicos por disciplina, em data 02 de 
agosto das 13 às 17h. 
 
3.4.1 Em casos de aproveitamento inferior a 70% no teste de conhecimento específico por 
disciplina o candidato será desclassificado. 
 
3.4.2 Em casos de não aproveitamento integral para a disciplina de Sistemas Orgânicos 
Integrados I (SOI I) para os candidatos do 2º (segundo) período, tendo o candidato sido 
aprovado para as demais disciplinas, restará pendente de cursar a disciplina de Sistemas 
Orgânicos Integrados I (SOI I) no primeiro semestre letivo de 2023. 
 
 
 
Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexo e dispositivos não citados 
nesta retificação.  
 
 
 

Garanhuns/PE, 27 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMEG – FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS 

ITPAC – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

Fernanda Bittencourt Pamplona 

Diretora Geral 


