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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  
relação oficial de candidatos aprovados no Processo Seletivo de Transferência Externa - para 
o período letivo 2022/2 do curso de Medicina autorizado pela Portaria MEC N° 1.204 de 04 de 
novembro de 2021. 
 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA MATRÍCULA DOS APROVADOS 

A. O candidato aprovado no processo de Transferência Externa para o Curso de Medicina 
deverá comparecer à Faculdade FAMEG, no período de 03/08/2022 à 05/08/2022, das 
08h15min às 17h00min (quarta a sexta-feira), para a realização de sua matrícula, 
conforme publicação do resultado.  

 

B. A falta de algum dos documentos solicitados no EDITAL Nº 01 PROCESSO SELETIVO DE 
TRANSFERÊNCIA EXTERNA – MEDICINA – 2022/2 acarretará a impossibilidade de 
efetivação da matrícula, não cabendo para tanto a interposição de recurso.  

 
C. Não serão aceitos documentos rasurados ou quaisquer assinaturas não identificadas.  

 

D.   A matrícula só será confirmada após entrega de todos os documentos solicitados 
(cópia e original para conferência) e validação da secretaria, pagamento do boleto e 
aceite do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado via portal TOTVS. 
 

E. O candidato selecionado que não comparecer, ou não constituir procurador para 
efetuar a matrícula, no prazo estabelecido neste Edital, perderá o direito à vaga. 
 

F. Será cancelada a matrícula, a qualquer época, caso for comprovado que o candidato não 
atendeu às disposições do presente Edital, ou se utilizou de quaisquer meios ilícitos, 
assegurado contraditório e ampla defesa. 
 

G. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer adendos, retificações e 
editais complementares que vierem a ser publicados pela Faculdade FAMEG. 

 
H. O aluno deverá assinar Contrato de Prestação de Serviços Educacionais juntamente 

com um fiador. O fiador deverá apresentar RG e CPF, comprovar renda e deverá estar 
sem quaisquer restrições nos órgãos de proteção ao crédito. 
 

I. O candidato que, comprovadamente, utilizar-se de documentos falsos, terá sua 
matrícula anulada, imediatamente ou após comprovado o fato, bem como todos os 
atos por ele praticados na faculdade, ficando sujeito às penalidades da lei e perdendo, 
em favor da FAMEG/ITPAC, os valores de mensalidades já quitados. 
 

 
J. O valor total do contrato da semestralidade por conveniência do (a) ACADÊMICO 

(A)/CONTRATANTE poderá ser dividido em até 06 (seis) parcelas mensais e 

RELAÇÃO OFICIAL DE CANDIDATOS APROVADOS EM PRIMEIRA CHAMADA NO PROCESSO SELETIVO PROCESSO 

SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2022/2 



 
 
 

FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS - FAMEG | CNPJ Nº 02.941.990/0015-93 
Avenida General Costa e Silva, 6 - Novo Heliópolis - Garanhuns - PE - CEP 55293-000 

consecutivas, sendo que a primeira parcela do semestre terá vencimento 02 (dois) 
dias úteis após a conclusão do processo de matricula realizado de forma presencial 
na secretaria acadêmica. A parcela de matrícula é referente ao mês de julho e as 
demais parcelas todo dia 13 (treze) de cada mês subsequente restantes no semestre 
contratado (iniciando em agosto). O vencimento da última parcela da 
semestralidade não deverá ultrapassar o 13º dia do mês de dezembro de 2022. 
 

 

CURSO MENSALIDADE 2022/2 SEMESTRALIDADE 2022/2 

MEDICINA R$ 8.000,00 R$ 48.000,00 

 
 

K. No caso de cancelamento de matrícula, requerido até o dia anterior à data oficial de 
início das aulas, previsto no calendário acadêmico oficial, a FAMEG/ITPAC devolverá 
80% (oitenta por cento) da mensalidade. Os demais 20% serão revertidos em favor da 
IES a título de ressarcimento dos custos operacionais havidos com o contratante até 
então. 
 

L. No caso de cancelamento de matrícula a partir do primeiro dia oficial de aulas e até o 
dia anterior à data prevista no calendário acadêmico, para cancelamento sem 
cobrança, não terá direito a ressarcimento de qualquer valor por ele pago, não sendo 
devidos valores relativos a períodos subsequentes. Os valores pagos até então pelo 
CONTRATANTE ficarão retidos pelo CONTRATADO a fim de compensar os 
investimentos realizados e serviços prestados em favor do CONTRATANTE até o 
momento do cancelamento. 

 
M. Em caso de cancelamento de matrícula após 30 (trinta) dias do início das aulas, não 

terá direito a ressarcimento de qualquer valor por ele pago. Será devido pelo 
CONTRATANTE o total de 50% do saldo a vencer do período acadêmico para o qual 
esteja matriculado, a título de reembolso do CONTRATADO dos custos e investimentos 
efetuados em favor do CONTRATANTE até este momento, bem como pela 
impossibilidade de ingresso de outro aluno em seu lugar, tendo em vista o momento 
acadêmico em que se efetua o cancelamento. 
 

N. As aulas do semestre 2022.2 tiveram início 01/08/2022. 

 

O. Disciplinas que o candidato não obteve dispensa serão cursadas em período 
posterior. Cada disciplina possui um valor financeiro individual a ser pago, de acordo 
com o número de créditos.    
 

P. Caso a secretaria julgue pertinente serão solicitados documentos adicionais não 
citados em edital.  
 

Q. Conforme surgimento de vagas, convocaremos mais 6 candidatos, além das vagas 
definidas em edital. 
 

R. Os casos não previstos no presente Edital serão resolvidos pela Direção Geral da 
FAMEG/ITPAC. 
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RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO 

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA DO 

CURSO DE MEDICINA PARA INGRESSO NO SEMESTRE LETIVO 

2022/2 

 

CLASSIF. NOME CANDIDATO 
STATUS 

1 SABRINA LORRANNY RAPOSO NASCIMENTO APROVADO 

2 LUCAS AUGUSTO FIGUEIRÊDO CÉSAR APROVADO 

3 RENATO FERNANDES PEREIRA APROVADO 

4 SÉRGIO MATIAS DANTAS NETO APROVADO 

5 LUÍS EDUARDO DE LIMA BARBOSA APROVADO 

6 JOÃO LUCAS FREIRE NASCIMENTO APROVADO 

7 JOSÉ GENFERSON RODRIGUES BRAZ APROVADO 

8 LEVY ALVES PINTO LOUREIRO APROVADO 

9 ROBERTO LAPA LEITE APROVADO 

10 KATIANY BEZERRA TOLEDO CAMPOS APROVADO 

11 MARCELA NOBRE BELTRÃO APROVADO 

12 SHEYLLA MARIA DONATO DA CUNHA APROVADO 

13 ALYSSA ALMEIDA DE ANDRADE TENÓRIO VASCONCELOS APROVADO 

14 LICIANE PEIXOTO COSTA LIBERATO APROVADO 

15 ITALLO  GUSTAVO PORTO DE OLIVEIRA APROVADO 

16 ITALO VILELA COLAÇO APROVADO 

17 NORMA MANOELLE MARTINS CAVALCANTI ELIMINADO 

18 THAYLA AGUIAR DE MELO ELIMINADO 

19 LAURA MARCELA KÜMMER FREITAS DOS SANTOS ELIMINADO 

20 LAURA PEREIRA TENORIO COSTA ELIMINADO 

21 LETICIA IZABELLY BATISTA MONTEIRO DE OLIVEIRA ELIMINADO 

22 RILDO BRAZ DA SILVA NETO ELIMINADO 

23 PAULA PEREIRA TENÓRIO CAMBOIM ELIMINADO 

24 LUCAS TENÓRIO SABINO TOLEDO ELIMINADO 

25 ROBERTO DANIEL LUCENA NUNES ELIMINADO 

 
 

Garanhuns/PE, 03 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

FAMEG – FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS 

ITPAC – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

Fernanda Bittencourt Pamplona 

Diretora Geral 


