
EDITAL COMPLEMENTAR DE CHAMADA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA DE

REDAÇÃO DO G1 (MEDICINA) REFERENTE AO CONCURSO 

VESTIBULAR VERÃO 2017

O Reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Prof. Dr. Evaldo Antonio Kuiava, torna pública a
realização de nova Prova de Redação no Concurso Vestibular Verão 2017 para os candidatos às vagas
para o Curso de Medicina (G1).

1 INSCRIÇÕES

1.1 As inscrições dos candidatos que optaram pelo Curso de Medicina e que realizaram a prova no dia
27 de novembro de 2016 já estão confirmadas. 

1.1.1 Não será necessário nenhum procedimento do candidato em relação à inscrição.

1.2 Os candidatos treineiros também poderão refazer a Prova de Redação.

1.3 O  candidato  com deficiência  que  necessite  de  atendimento  diferenciado deverá  detalhar  essa
necessidade  e  também  entrar  em  contato  com  a  Comissão  do  Vestibular  pelo  e-mail
vestibular@ucs.br,  até o dia 9 de dezembro de 2016, apresentando um laudo médico datado dos
últimos trinta (30) dias, no qual se especifique a Classificação Internacional de Doenças (CID). Além
disso,  é  preciso  apresentar  um atestado especificando qual  a  necessidade  requerida.  Informamos,
ainda,  que a UCS poderá entrar  em contato com o candidato,  a fim de verificar a documentação
apresentada. Na medida do possível, serão providenciadas as adaptações pertinentes para a realização
da Prova, considerando critérios de viabilidade e razoabilidade, de acordo com o disposto na Lei n.º
13.146, de 6 de julho de 2015. 

1.4 As informações prestadas pelo candidato, no formulário eletrônico de inscrição, são de sua inteira
responsabilidade  e,  após  sua  confirmação,  caracterizar-se-ão  como  aceitação  das  normas  e
procedimentos  para  este  Concurso  publicados  na  imprensa  e/ou  na  internet,  através  de  Editais,
Manuais/Anexos  ou  Notas  Públicas,  não  cabendo,  posteriormente,  interposição  de  recursos  ou
alegação de desconhecimento dessas informações.

1.5 O candidato poderá ter a sua inscrição no Concurso ou a sua matrícula na UCS canceladas a
qualquer momento, além de outras implicações legais, em casos de fraude e falsidade das informações
declaradas.  Posteriormente  à  matrícula,  a  não  apresentação  da  documentação  exigida  também
implicará a exclusão do candidato.

1.6 O  documento  de  identidade  indicado  no  ato  da  inscrição  deverá  ser  igualmente  apresentado
durante o processo de realização do Concurso, devendo obrigatoriamente:

(a) apresentar fotografia que permita identificação clara do portador; 

(b) estar em bom estado de conservação, sem rasuras ou adulterações;

(c) estar dentro do prazo de validade.

ATENÇÃO: Não serão aceitos documentos de identificação pessoal nos quais constem o termo NÃO
ALFABETIZADO. 

1.6.1 São considerados, para fins de identificação, os seguintes documentos:

(a) Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública, pela Secretaria da Justiça e
da Segurança dos Estados, assim como pelas Forças Armadas ou pelas Polícias Militares;



(b) Carteira Nacional de Habilitação com foto (somente modelo aprovado pelo art. 159, da Lei n.º
9.503, de 23 de setembro de 1997, com foto);

(c) Passaporte válido (para brasileiros e/ou estrangeiros);

(d) Carteira expedida por Ordens ou Conselhos criados por Lei Federal e controladores do exercício
profissional  (OAB,  CREA,  etc.),  desde  que  contenha  fotografia  e  número  do  Documento  de
Identificação que lhe deu origem.

2 VAGAS

CAMPUS-SEDE
 Código Cursos Turno(s)¹ Grupo Vagas Condição Legal²

422 Medicina – Bacharelado M, T G1 50 RRD
P. 1181, 
de 26-12-2008

1 TURNOS DE FUNCIONAMENTO: Manhã (M); Tarde (T); Vespertino (V); e Noite (N).
2 CONDIÇÃO  LEGAL:  Ato  Oficial  (A);  Autorizado  (A);  Decreto  (D);  Portaria  MEC  (P);
Reconhecimento  (R);  Reconhecimento  por  Tempo  Determinado  (RD);  Renovação  de
Reconhecimento por Tempo Determinado (RRD); Resolução CEPE/CONSUNI (Res.)

3 PROVA

3.1  O Concurso será realizado no dia 18 de dezembro de 2016, com apresentação dos candidatos a
partir das 9h30min e início da Prova às 10 horas (horário oficial de Brasília) e terá 2 horas (duas) de
duração.

3.2 A informação individualizada sobre o local de realização da Prova será enviada por SMS e e-mail,
e também estará disponível no site www.ucs.br a partir do dia 12 de dezembro de 2016.

3.3 Os  candidatos  deverão  apresentar-se  no  local  da  Prova  com 30  minutos  de  antecedência,
portando o documento de identificação utilizado na inscrição.

3.4 A Redação deverá  ser  redigida em Língua Portuguesa e será avaliada considerando as Novas
Normas Ortográficas, conforme Portaria n.º 6.583/08 e alterações.

4 CLASSIFICAÇÃO

4.1 A classificação dos candidatos do Grupo 1 (Medicina) e respectivos treineiros será feita segundo a
ordem decrescente da média harmônica dos escores padronizados obtidos nas cinco matérias, mais a
Redação. Em caso de empate, o desempate será feito tomando-se por critérios, pela ordem: a soma dos
escores padronizados nas cinco (5) matérias, mais a Redação; o maior número de pontos na Redação;
o maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa; o maior número de pontos na prova de
Conhecimentos Gerais; o maior número de pontos nas provas de Biologia e Química. Para o cálculo
do escore padronizado da prova de Língua Estrangeira, os escores brutos dos candidatos que tiverem
optado por Espanhol ou Inglês serão considerados em conjunto.

4.2  Nota  de  Corte  para  o  curso  de  Medicina:  De um total  de  cinquenta  (50)  pontos,  a  UCS
determina em trinta e cinco (35) a nota de corte, ou seja, a soma da pontuação nas questões objetivas



de Língua Portuguesa; Língua Estrangeira (Espanhol e Inglês); Conhecimentos Gerais; Química; e
Biologia, sendo que cada questão vale um (1) ponto. Se o candidato não alcançar essa pontuação,
estará automaticamente eliminado do Concurso, pois  NÃO atingiu a média suficiente (NOTA DE
CORTE) para sua classificação. Portanto, nesse caso, sua Redação NÃO será corrigida.

4.3 Não obstante, estará eliminado do concurso o candidato que não tiver obtido a nota mínima 1 (um)
na Redação (Port. n.º 2941, de 17 de dezembro de 2001).

4.4 Os treineiros terão as provas corrigidas, entretanto não concorrerão a uma vaga. Cada treineiro terá
acesso ao seu Boletim de Desempenho no qual constarão as notas obtidas em cada uma das provas.

5 RECURSOS

5.1 Não será concedida revisão ou admitidos recursos para a Prova de Redação. A Prova e o respectivo
rascunho não serão entregues para o candidato, tampouco será facultada a solicitação de cópia.

6 DIVULGAÇÃO

6.1 A divulgação  dos  candidatos  aprovados  será  disponibilizada  no  site da  UCS  para  consulta
individual, onde se visualizará o Boletim de Desempenho, contendo a nota obtida em cada prova; a
média harmônica, bem como a classificação obtida no Curso com a data da matrícula (local, sala e
horário). Além disso, será disponibilizada, no site da UCS, a listagem geral de aprovados, em ordem
alfabética, nas primeira, segunda e terceira chamadas, em conformidade com o acordo feito com o
Ministério  Público  Federal.  Nas  demais  chamadas,  a  UCS  fará  novo  contato  através  dos  dados
cadastrados  pelo  candidato.  Já  a  classificação  geral,  em  ordem  alfabética,  com  a  respectiva
classificação, também estará disponível para consulta local na Central de Atendimento ao Aluno, no
Campus-sede.

6.2 A divulgação do resultado será feita até o dia 20 de dezembro de 2016.

7 MATRÍCULA 

7.1 A data, o local e horário de matrícula serão divulgados com a lista dos aprovados.

7.2 Para brasileiros, é condição indispensável, para a confirmação de vaga e matrícula, a apresentação
do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (onde deve constar a aprovação no Estágio para os
cursos profissionalizantes, quando previsto na legislação), ou do Diploma correspondente, ou, ainda,
do  Diploma  de  Curso  Superior  registrado.  Perderão  o  direito  à  vaga  os  candidatos  que  não
apresentarem um desses documentos nos prazos estabelecidos.

7.3 Para  estrangeiros,  serão  considerados  documentos  de  identificação:  a  cédula  emitida  pelo
Ministério da Justiça (artigos 30 e 33 da Lei n.º 6.815/1980) e/ou o Passaporte com visto permanente
ou de estudante, bem como o correspondente comprovante de conclusão do Ensino Médio. 

7.4 É obrigatório cada aluno matricular-se e cursar dezesseis (16) créditos.

7.5 Ao treineiro, em hipótese alguma, é permitida a matrícula. 



8 VALIDADE

8.1 A nova Prova de Redação faz parte do Concurso realizado em 27 de novembro de 2016, que é
válido somente para a matrícula inicial no primeiro período letivo extensivo de 2017.

9 REALIZAÇÃO

9.1 A realização da nova Prova de Redação está confiada à Comissão Permanente de Seleção – COPS.

10 INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE OFERTA DOS CURSOS

10.1 As  informações  sobre  as  condições  de  oferta  dos  cursos,  previstas  no  Art.  32  da  Portaria
Normativa MEC n.º 40, de 12-12-07, republicada em 29 de dezembro de 2012, estarão disponíveis no
site da UCS.

11 MANUAL DO CANDIDATO

11.1 As disposições contidas no Manual do Candidato constituem normas que integram o presente
Edital.

11.2 O Manual do Candidato está à disposição para download no site www.ucs.br.

                                        

Caxias do Sul, 1.º de dezembro de 2016.

                                                                                                Prof. Dr. Evaldo Antonio Kuiava
                                                                                              Reitor 


