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O REITOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, no uso de suas atribuições,
considerando as disposições da legislação em vigor, em especial a Lei N° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases – LDB) e seu Estatuto, torna público, para
conhecimento dos interessados, os procedimentos e as normas para a realização do Processo
Seletivo Transferidos (PST) 2019.2, do curso de Graduação em Medicina (Bacharelado),
autorizado pela Portaria MEC, número 399 de 22 de julho de 2014, publicada no Diário da
União de 23 de julho de 2014.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
a) O Processo Seletivo Transferidos (PST) será regido por este Edital.
b) O PST, de caráter eliminatório e classificatório, destina-se a selecionar e classificar
candidatos ao Curso de Graduação em Medicina (Bacharelado) oferecido pelo
Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), no turno e limites de vagas
estabelecidas no presente Edital, para acesso exclusivo às vagas remanescentes do
2º, 3º e 4º períodos letivos do curso.
c) A seleção de que trata o presente Edital compreenderá exames de conhecimentos,
mediante aplicação de Provas Objetivas e de Redação, de caráter eliminatório e
classificatório.
d) As Provas serão realizadas em João Pessoa/PB.
e) A execução do PST será de responsabilidade do Unipê.
f) O Curso de Graduação em Medicina (bacharelado) do Centro Universitário de João
Pessoa, de acordo com o art. 44, inciso II, da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (LDB), estará aberto à matrícula de candidatos que tenham sido classificados
no Processo Seletivo Transferidos 2019.2 (para vagas remanescentes do 2º, 3º e 4º
períodos letivos do curso) e concluído o Ensino Médio ou equivalente, devendo
comprovar tal situação no ato do preenchimento do Requerimento de Matrícula,
através de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar, sob
pena de ser indeferida a citada matrícula.
2. DO CURSO
LOCAL DE FUNCIONAMENTO: BR 230, km 22, Água Fria, SN, João Pessoa – PB
CURSO

Medicina

TURNO

Integral

MODALIDADE

Bacharelado

ATO DE AUTORIZAÇÃO

Autorizado pela
Portaria Ministerial n°
399 de 22/07/2014,
publicada no
DOU de
23/07/2014

VAGAS

2º período (12 vagas)
3º período (12 vagas)
4º período (4 vagas)
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3. DO RESUMO DO CRONOGRAMA

PST MEDICINA 2019.2
DATAS
05 DE JUNHO DE 2019
05 DE JUNHO À 01 DE
JULHO DE 2019
01 DE JULHO DE 2019
08 DE JULHO DE 2019
08 E 09 DE JULHO DE 2019
12 DE JULHO DE 2019
14 DE JULHO DE 2019
15 DE JULHO DE 2019
19 DE JULHO DE 2019
19 DE JULHO DE 2019
22, 23 E 24 DE JULHO DE
2019
30 E 31 DE JULHO DE 2019

EVENTOS
PUBLICAÇÃO DO EDITAL
PRÉ-INSCRIÇÃO
PRAZO FINAL PARA ENVIO DA
DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PRÉINSCRIÇÃO
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA
APLICAÇÃO DAS PROVAS
PUBLICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL
PRELIMINAR
PUBLICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL
DEFINITIVO
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS - 1º
CHAMADA
REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS - 2º
CHAMADA

Nota: Haverá tantas chamadas quantas forem necessárias para completar a quantidade de
vagas ofertadas no PST 2019.2 para o Curso de Graduação em Medicina do UNIPÊ.
4. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO
a) Será admitida somente inscrição via internet, no endereço eletrônico
(http://www.unipe.edu.br), solicitada no período compreendido entre 05 de junho de
2019 e as 12 (doze) horas do dia 01 de julho de 2019, observando o horário local.
b) O UNIPÊ não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.
c) TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 600,00 (seiscentos reais).
d) O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto
bancário, cartão de crédito ou cartão de débito.
e) O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico do UNIPÊ
(http://www.unipe.edu.br) após a publicação do parecer relativo à análise das
inscrições, que ocorrerá em 08 de julho de 2019. O boleto da taxa de inscrição
deverá ser pago, imediatamente após o deferimento da inscrição.
f) O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado nos dias 08 e 09 de julho de
2019.
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g) O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas
e nas agências dos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses
correspondentes bancários.
h) A inscrição somente será confirmada após a comprovação de pagamento da taxa
correspondente.
i) Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição.
j) O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, em
hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do Certame, por conveniência do
UNIPÊ.
5. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
São pré-requisitos para a inscrição no PST 2019.2:
a) Estar cursando graduação em medicina em instituição de ensino brasileira,
comprovado através de declaração de vínculo;
b) É vedada a participação de candidatos oriundos de faculdade ou universidade
estrangeira;
c) CRE (Coeficiente de Rendimento Escolar) ou equivalente de no mínimo 8,0 (oito),
comprovado através de histórico escolar de graduação. O CRE é indispensável para
análise da documentação. Aos candidatos que não apresentarem documento
comprobatório do CRE, exigir-se-á, para este efeito, a comprovação de que todas as
suas médias foram iguais ou superiores a 8,0 (oito).
d) Planos de Ensino ou Programas Curriculares das unidades cursadas pelo aluno, com
aprovação, contendo: ementa, carga horária, bibliografia e semestre em que foi
cursado (o semestre cursado apresentado nos Planos de Ensino deve estar
condizente ao semestre constante no histórico escolar do aluno);
e) Nota da autorização e/ou reconhecimento do curso de origem, no mínimo 04 (quatro);
f) As documentações citadas nos itens acima deverão ser entregues até às 12 (doze)
horas do dia 01 de julho de 2019, presencialmente, na Secretaria Geral de Ensino SEGEN, localizada no Espaço de Vivência Acadêmica do Unipê. Para candidatos
que comprovadamente residam fora do Estado da Paraíba, o envio da
documentação, juntamente com o comprovante de endereço, poderá ser feito
eletronicamente,
por
meio
do
endereço
eletrônico
vestibularmedicina@unipe.edu.br. Somente serão aceitos documentos eletrônicos
de candidatos que comprovadamente residam fora do Estado da Paraíba, em alta
resolução, e nos formatos de PDF ou DOC. A documentação deverá ser destinada à
CEPSM;
g) Para concorrer às vagas no 2º período do curso, dentre as suas disciplinas já
cursadas (com aprovação), o aluno deve ter aproveitamento curricular de pelo
menos 280h (duzentas e oitenta horas) na matriz vigente no curso de Medicina do
UNIPÊ, distribuídas entre as unidades curriculares do primeiro período do curso,
conforme regras institucionais.
h) Para concorrer às vagas no 3º período do curso, dentre as suas disciplinas já
cursadas (com aprovação), o aluno deve ter aproveitamento curricular de pelo
menos 840 (oitocentas e quarenta horas) na matriz vigente no curso de Medicina do
UNIPÊ, distribuídas entre as unidades curriculares do primeiro e segundo períodos
do curso, conforme regras institucionais.
i) Para concorrer às vagas no 4º período do curso, dentre as suas disciplinas já
cursadas (com aprovação), o aluno deve ter aproveitamento curricular de pelo
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menos 1410h (mil quatrocentas e dez horas) na matriz vigente no curso de Medicina
do UNIPÊ, distribuídas entre as unidades curriculares do primeiro, segundo e
terceiro períodos do curso, conforme regras institucionais.
6. DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS
a) A análise do aproveitamento de conteúdos cursados na instituição de origem, para
fins de dispensa de unidades curriculares no UNIPÊ, será realizada por Comissão
Especial designada pela Coordenação do Curso de Medicina.
b) O resultado da análise de aproveitamento de conteúdos será disponibilizado aos
interessados pela Secretaria Geral de Ensino (SEGEN), de acordo com o
cronograma estabelecido.
c) A análise do aproveitamento de conteúdos é válida exclusivamente para o presente
Processo Seletivo de Transferência (PST) e seu resultado pode ser diferente de
análises realizadas em processos seletivos anteriores.
d) Considerando a heterogeneidade das matrizes curriculares brasileiras e a alocação
resultante da análise de aproveitamentos de conteúdos, caberá ao interessado, neste
momento, a decisão de continuar ou não no PST.
e) Ao optar por continuar no PST, o interessado fica ciente de que os transtornos
decorrentes do não aproveitamento de alguns conteúdos, tais como alocação inferior
ao período de origem, necessidade de cursar Unidades Curriculares de períodos
inferiores e dificuldades na progressão interna por choque de horários, serão de sua
inteira responsabilidade.
f) Os recursos referentes ao parecer emitido pela Comissão Especial de
aproveitamento de conteúdos devem ser protocolados junto à Secretaria Geral de
Ensino e endereçados à comissão do processo seletivo.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES NO PROCESSO
SELETIVO
a) Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de
que preenche todos os requisitos exigidos.
b) Para o candidato que efetuar mais de uma inscrição, será considerada somente a
última inscrição efetivada, entendida como a inscrição paga, válida.
c) No caso de o candidato realizar mais de uma inscrição, as taxas não serão
devolvidas, seja da primeira delas ou de qualquer outra.
d) O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita
que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos
exigidos por ocasião da matrícula.
e) O ato da inscrição caracteriza, por parte do candidato, a tácita aceitação das normas
e condições descritas neste Edital e nos seus ANEXOS.
f) É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via
correio eletrônico.
g) É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou
para outros Certames.
h) Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física
(CPF) do candidato, dentre outros dados considerados obrigatórios.
i) As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo o UNIPÊ do direito de excluir do PST
aquele que não preencher a solicitação de forma completa e correta.
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8. DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLITICAÇÃO DE ATENDIMENTO
ESPECIAL
a) O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova
deverá indicar, na solicitação de inscrição, disponibilizada no endereço eletrônico
(http://www.unipe.edu.br), os recursos especiais necessários a tal atendimento.
b) O candidato que solicitar atendimento especial, na forma estabelecida no item “a”
deste Capítulo, deverá também enviar a cópia autenticada (em Cartório) que
justifique o atendimento especial solicitado. O Laudo Médico deverá conter a data
da emissão, o código da identificação da doença (CID), tipo de prova que o
candidato deseja (ver item “f” deste Capítulo), assinatura e carimbo.
c) A documentação citada no item “b” deste Capítulo deverá ser enviada até o último
dia para a realização da pré-inscrição, dia 01 de julho de 2019, pelo endereço
eletrônico vestibularmedicina@unipe.edu.br. A documentação deverá ser destinada
à CEPSM.
d) O UNIPÊ entrará em contato com o candidato para registro e esclarecimento do
atendimento solicitado, entre os dias 11 e 12 de julho de 2019.
e) A documentação citada no item “b” deste Capítulo valerá somente para este PST e
não será devolvida, assim como não serão fornecidas suas cópias.
f) Somente as seguintes situações estão previstas para o atendimento especial:
1) CEGUEIRA: aos cegos serão oferecidas provas no sistema Braile e/ou fiscal
ledor. Os referidos candidatos poderão levar e utilizar no dia da aplicação da
prova (s) punção e reflete;
2) VISÃO SUBNORMAL ou BAIXA VISÃO: aos amblíopes será oferecido fiscal
ledor e/ou prova (s) e folha (s) de resposta ampliada (s), com o tamanho
máximo de letra correspondente a fonte 24.
3) SURDEZ ou DEFICIÊNCIA AUDITIVA: aos deficientes auditivos será
disponibilizado intérprete de Libras. O candidato portador de aparelho auditivo
de qualquer tipo/modelo deverá indicar o uso desse dispositivo no formulário
de atendimento especial, bem como, encaminhar laudo médico comprobatório
com código CID, além de apresentar-se à Coordenação do PST no dia de
realização das Provas, ao ingressar ao estabelecimento. O aparelho poderá
passar por inspeção antes ou durante a realização da prova.
4) PUERPÉRIO: a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a
realização da prova, além de solicitar atendimento especial para tal fim, na
forma do item “a” deste Capítulo, deverá encaminhar, ainda, cópia da Certidão
de Nascimento da criança e levar, no dia da prova, um acompanhante adulto,
que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela
guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante NÃO poderá
realizar a prova. O UNIPÊ não disponibilizará acompanhante para guarda de
criança. Caso a criança ainda não tenha a Certidão de Nascimento, esta poderá
ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra que ateste a data do
nascimento.
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5) TRANSTORNO DO DEFICT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE –
TDAH: aos portadores de TDAH, será disponibilizado tempo extra de 01 (uma)
hora para realização das provas. Há necessidade de preenchimento do
formulário de atendimento especial e do encaminhamento do laudo médico
comprobatório com código CID, emitido nos últimos 30 (trinta) dias.
g) A solicitação de atendimento especial não prevista e inesperada será deferida
segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
9. DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo Transferidos será realizado conforme quadro a seguir:
Dia

14/07/2019

Provas

Nº de Questões

Língua Portuguesa

10

Conhecimento Específico

30

Redação

01 Tema

Duração

04h

10. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
As Provas do Processo Seletivo Transferidos 2019.2 para o Curso de Graduação em
Medicina constarão de questões de múltipla escolha, que valem 1 (um) ponto cada uma,
englobando as áreas: Língua Portuguesa; Conhecimento Específico (conforme conteúdo
definido no Anexo I), além de uma Prova de Redação discursiva.
11. DAS PROVAS
a) As Provas serão realizadas, exclusivamente, em João Pessoa – PB, no dia 14 de
julho de 2019, no período da manhã (09h às 13h – horário local) em local de
realização a ser divulgado no site http://www.unipe.edu.br até 12 de julho de 2019.
b) São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local
de realização da prova e o comparecimento no horário determinado.
c) O candidato somente poderá realizar a prova no local específico designado pelo
UNIPÊ.
d) As Provas serão de natureza objetiva com 5 (cinco) alternativas, 10 (dez) questões
de Língua Portuguesa e 30 (trinta) questões de Conhecimento Específico, de acordo
com conteúdo descrito no Anexo I, além de uma questão de Redação, de caráter
discursivo.
e) O conteúdo da prova de conhecimento específico será baseado no anexo I,
conforme definido abaixo:
1) Vagas para o 2º semestre: ementas do 1º semestre do curso de Medicina do
UNIPE.
2) Vagas para o 3º semestre: ementas dos 1º e 2º semestres do curso de Medicina
do UNIPE.
3) Vagas para o 4º semestre: ementas dos 1º, 2º e 3º semestres do curso de
Medicina do UNIPE
f) O Gabarito Oficial Preliminar das Provas Objetivas será divulgado na internet, no
endereço eletrônico http://www.unipe.edu.br, no dia 15 de julho de 2019.
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g) O Gabarito Oficial Definitivo das Provas Objetivas será divulgado na internet, nos
endereço eletrônico http://www.unipe.edu.br, no dia 19 de julho de 2019.
12. DOS PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E
PROVA DE REDAÇÃO
a) O UNIPÊ reserva-se o direito de adotar medidas de segurança durante a aplicação
das provas, como forma de manter a lisura e a idoneidade do PST.
b) O candidato deverá comparecer ao local específico designado para as provas com
antecedência mínima de 1 (uma) hora, antes do horário estabelecido para o início
das provas, munido de documento de identificação, oficial e original (com foto).
c) Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando um dos
seguintes documentos de identificação: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade
expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública ou de Defesa Social, pelas Forças
Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de
Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou
Conselho de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de
identidade, como por exemplo, as Carteiras da OAB, CREA, CRC etc.; Carteira de
Trabalho e Previdência Social (Modelo Novo), Carteira Nacional de Habilitação ou
Passaporte, dentro da validade:
1) Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir com
clareza a identificação do candidato;
2) Não serão aceitos, como documentos de identificação, Certidões de
Nascimento, Títulos Eleitorais, carteiras de Estudante e qualquer outro não
constante no item “c” do presente Capítulo, bem como também não serão
aceitos documentos de identidade antigos, onde geralmente consta a informação
de “não alfabetizado” (documentos emitidos quando criança);
3) Durante a aplicação das Provas o documento de identidade será examinado para
identificação do portador e, logo após a análise, devolvido ao candidato;
4) Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto,
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à
identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e impressão digital
em formulário específico;
5) A constatação superveniente de qualquer irregularidade na identificação do
candidato que tenha se submetido ao processo seletivo na forma do subitem
“4”, incluindo-se, mas não se limitando, a constatação de falsidade ideológica
e/ou documental, ensejará a imediata desclassificação do candidato,
independentemente do momento em que a irregularidade for constatada;
6) A assinatura do candidato nas listas de presença das provas deve ser idêntica à
do documento de identidade utilizado;
7) É obrigatório à apresentação do documento de identidade original nos dias de
Provas, não se aceitando cópias, ainda que autenticadas;
8) O protocolo de requerimento da Cédula de Identidade poderá ser utilizado para
efeito de inscrição, mas não é considerado válido para a identificação nos dias
de prova, mesmo que acompanhado de fotografia.
d) Havendo alterações das datas previstas, as Provas poderão ocorrer em novas datas
(sábados, domingos ou feriados) a serem previamente estabelecidas.
e) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu
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nome, seu número de inscrição e o número de seu documento de identidade, nas
Folhas de Respostas e Lista de Presença.
f) É terminantemente PROIBIDA a ENTRADA e a PERMANÊNCIA, nos locais de
Provas, de candidatos portadores de aparelhos eletrônicos ou de comunicação
(telefone celular, relógios de qualquer espécie, “bip”, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos similares), bem
como protetores auriculares e aparelhos auditivos de qualquer tipo (neste caso
excetuam-se os candidatos que apresentarão Laudo Médico, constando esta
necessidade). O UNIPÊ não se responsabilizará pela guarda de tais aparelhos no
transcorrer das Provas.
g) Os eventuais pertences pessoais dos interessados, tais como bolsas, sacolas, bonés,
chapéus, pulseiras, gorros ou similares, deverão ser lacrados pelo interessado, antes
do início das provas, utilizando saco plástico e etiqueta, que serão fornecidos pelo
UNIPÊ, exclusivamente para tal fim. Os pertences pessoais lacrados serão
acomodados em local a ser indicado pelos Fiscais de Sala, onde deverão ficar
durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova.
h) Por medida de segurança e ressalvados os casos de impossibilidade devidamente
comprovada, o candidato deverá deixar as orelhas totalmente descobertas à
observação dos Fiscais e demais aplicadores, durante a realização das Provas.
i) Como critérios de segurança, o UNIPÊ reserva-se o direito de solicitar a coleta de
impressões digitais e/ou de assinaturas, filmagens, fotografias, bem como utilizar
mecanismos diversos de controle de segurança nos dias de realização das provas.
Poderá, ainda, submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas,
corredores e banheiros, inclusive ao exame de Otoscopia, a fim de impedir a prática
de fraude e de verificar se o candidato está portando material não permitido.
j) Não haverá segunda chamada ou repetição das provas.
k) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação
das provas em virtude de afastamento do candidato da sala.
l) Não será admitido o acesso do candidato aos ambientes de exame que se apresentar
após a hora estabelecida para o fechamento dos portões de acesso à aplicação das
provas.
m) Após o fechamento do portão, o horário de início das provas poderá variar em cada
sala de aplicação, sem prejuízo do tempo de duração estabelecido para sua
realização.
n) Durante a aplicação das provas, caso o candidato precise fazer uso do sanitário, será
submetido a revista com uso dos detectores de metal na entrada e na saída do
mesmo.
o) O candidato é único responsável pela leitura e interpretação das INSTRUÇÕES
constantes nos Cadernos de Provas e Folhas de Respostas.
p) Na realização das provas, o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de
Respostas, que será o único documento válido para a correção:
1) O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas
contidas no Caderno de Provas e na própria Folha de Respostas;
2) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato;
3) Os prejuízos advindos de marcações feitas acidentalmente ou incorretamente
pelo candidato na Folha de Respostas serão de sua inteira responsabilidade;
4) O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de
Respostas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento
de identificação;
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5) Na Folha de Respostas não deverá ser feita nenhuma marca fora dos campos
indicados no Caderno de Questões, pois qualquer marca poderá ser capturada
pelas leitoras, prejudicando o desempenho do candidato;
6) O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de
qualquer modo, danificar a sua Folha de Respostas;
7) Não serão computadas questões não assinaladas na forma indicada ou que
contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, na
Folhas de Respostas das provas objetivas.
q) O candidato deve realizar a conferência do Caderno de Questões, no momento de
seu recebimento. Caso esteja incompleto ou apresente defeito, o candidato deverá
solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido.
r) No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da
equipe de aplicação ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao
conteúdo e aos critérios de avaliação.
s) O candidato que deixar de registrar os dados/informações solicitados em sua Folha
de Respostas não terá sua prova corrigida, não tendo direito a recurso ou
reclamação posterior.
t) A prova de Redação deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, em letra legível,
com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul, não sendo permitida a
interferência e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que
tenha solicitado atendimento diferenciado para a realização das provas.
u) Não será avaliada a prova de Redação apresentada fora do espaço reservado na sua
Folha de Respostas e assinada em local que não seja o apropriado.
v) O candidato somente poderá se retirar da sala onde se realiza a prova após decorrido
o tempo mínimo de 2 horas, contada do início da mesma.
w) O candidato que se ausentar do local da sala de aplicação da prova antes do prazo
previsto no item “v” (deste Capítulo) será automaticamente desclassificado.
x) Não serão concedidas vista ou revisão de prova em hipótese nenhuma.
y) Os candidatos, em caso de suspeita de burla ou fraude ao PST, durante o horário da
realização da prova, serão revistados por pessoas indicadas pela Coordenação do
Prédio, lavrando-se, neste caso, o respectivo Termo de Ocorrência Circunstanciado
(TOC), que deverá ser assinado pelo Coordenador do Vestibular, pelo candidato e
por 02 (duas) testemunhas; se o candidato não quiser assinar, valem somente as
assinaturas das testemunhas; a negativa do candidato a se submeter ao
procedimento de revista própria e/ou a assinar o TOC, implicará a sua imediata
desclassificação do PST, sendo tal circunstância registrada pela Coordenação do
Vestibular e por 02 (duas) testemunhas.
13. DO PROCESSO DE CORREÇÃO E APURAÇÃO DOS RESULTADOS
a) Será atribuída nota ZERO à Redação que:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Se afastar do Tema Proposto;
For escrita a lápis;
For apresentada sob forma de verso;
Estiver assinada fora do campo obrigatório;
For escrita de forma ilegível ou indecifrável;
For pré-fabricada (recortada, ou comum a qualquer tema – nariz de cera).
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b) O processamento dos resultados do PST 2019.2 adotará como metodologia de
apuração dos resultados a padronização das notas obtidas pelos candidatos, em cada
prova, considerando-se o cálculo da média aritmética e do desvio padrão do grupo
de concorrentes.
c) Serão adotados os seguintes procedimentos para a padronização dos escores:
1) Cálculo das notas brutas (total de acertos de cada candidato por PROVA);
2) Cálculo da média aritmética e do desvio padrão de todos os candidatos, como se
segue;
3) Cálculo dos escores padronizados (transformação do total de acerto de cada
candidato, por prova, em nota padronizada), utilizando as seguintes fórmulas:

4) Cálculo do escore global de cada candidato (somatório dos escores ponderados
depois de aplicar os pesos estabelecidos na Tabela de Pesos).
d) Serão adotados os seguintes pesos para as provas:
Tabela de Pesos
Provas

Pesos

Lingua Portuguesa

2

Conhecimento Específico (Anexo I)

6

Redação

2

Cálculo do Escore Ponderado
NP x PESO = Total de Pontos da Prova

e) Cálculo do ponto de corte de 2 (dois) desvios-padrão (DP) abaixo da média
aritmética dos escores globais dos candidatos, eliminando (desclassificando) os que
não obtiverem rendimento final, igual ou superior ao Ponto de Corte estabelecido.
f) Realização da Classificação dos candidatos não eliminados pelo ponto de corte, em
ordem decrescente dos escores globais obtidos.
g) Os candidatos classificados dentro do número de vagas constante neste Edital serão
considerados aprovados, sendo convocados para efetuarem sua matrícula.
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h) As relações de situação final dos candidatos serão publicadas nos Quadros de
Avisos do UNIPÊ e serão divulgadas na internet no endereço eletrônico
(http://www.unipe.edu.br), no dia 19 de julho de 2019.
i) Somente terão validade oficial para todos os efeitos as relações de classificados
publicadas nos Quadros de Avisos do UNIPÊ através de Edital e no site
(http://www.unipe.edu.br).
j) Não serão informados resultados por telefone.
14. DA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO
Será eliminado (desclassificado) do PST o candidato que:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)

Deixar de cumprir os itens constantes neste Edital;
Apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;
Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do Fiscal de sala;
Não apresentar documento que bem o identifique;
Se apresentar em local diferente da convocação oficial;
Ausentar-se da sala de provas, levando Folha de Respostas, Caderno de Questões
ou outros materiais não permitidos, sem autorização;
Ausentar-se da sala de provas antes de decorrido o tempo determinado em Edital;
Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro,
anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar;
Estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
Recusar-se à revista, inclusive com detectores de metal;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido;
Não devolver as Folhas de Respostas;
Estiver portando e/ou fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de
comunicação (bip, telefone celular, relógios, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor gravador, smartphones ou outros equipamentos similares), bem
como protetores auriculares;
O candidato que não colaborar (por ação ou omissão) com os procedimentos de
identificação;
Obtiver nota 0 (zero) em qualquer das provas objetivas;
Obtiver nota 0 (zero) na prova de Redação;
Obtiver rendimento inferior ao Ponto de Corte estabelecido, 2 (dois) desvios-padrão
(DP) abaixo da média aritmética dos escores globais dos concorrentes no PSE;
Não apresentar a documentação exigida para a matrícula no prazo determinado.

15. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
a) Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final,
obedecendo-se ao número de vagas disponíveis para o presente PSE.
b) Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios de desempate:
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1)
2)
3)
4)

Maior nota nas questões de conhecimento específico;
Maior nota na prova de Redação;
Maior nota nas questões de língua portuguesa;
Maior idade.

16. DOS RECURSOS
a) O candidato que desejar interpor recurso (s) contra o Gabarito Oficial Preliminar
(GOP) das Provas Objetivas disporá de um dia para fazê-lo, por meio presencial,
após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
b) O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
c) Recursos cujo teor desrespeite a Banca Examinadora serão preliminarmente
indeferidos.
d) Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do
prazo.
e) O recurso quanto à publicação do GOP deverá ser interposto no prazo de 24 horas,
contadas da publicação do GOP, através de ofício endereçado à Banca Examinadora
da CEPSM, e protocolado na Secretaria Geral de Ensino – SEGEN do Centro
Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. O referido protocolo deverá,
obrigatoriamente, ser realizado pelo próprio candidato.
f) O Recurso deve conter a fundamentação teórica do pedido, não sendo aceito recurso
sobre o resultado da prova subjetiva (Redação).
g) O resultado do Recurso protocolado ficará à disposição do candidato no UNIPÊ em
até 72 (setenta e duas horas) da data do protocolo, sendo de responsabilidade do
candidato a sua retirada.
h) Pelo caráter técnico, a decisão da Banca Examinadora é proferida em definitivo
(última instância) e, não havendo alteração na classificação, o resultado do certame
considera-se homologado.
i) O Recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer
palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
j) Se do exame de Recursos resultar anulação de item não será atribuída pontuação a
nenhum dos candidatos.
17. DA MATRÍCULA
a) A matrícula é o ato formal de ingresso no curso e de vinculação do aluno ao Centro
Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.
b) A matrícula deverá ser realizada pelo candidato aprovado no presente PST
exclusivamente para acesso ao segundo, terceiro e quartos períodos letivos do
curso, conforme validação do período no qual será realizado o seu ingresso.
1) Não haverá, em hipótese alguma, matrículas no primeiro período, cujo acesso se dá
exclusivamente através do processo vestibular que se encontra em validade.
2) Por ocasião da matrícula, o candidato aprovado dará ciência formal adicional aos
termos
deste
Edital
através
da
assinatura
do
termo
de
esclarecimento/consentimento conforme Anexo II.
c) As convocações à matrícula inicial seguirão o seguinte cronograma de prioridades:
1) Candidatos Aprovados no PST do curso, classificados dentro do limite de vagas
do Curso Medicina oferecido (primeira chamada – 22, 23 e 24 de julho de
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d)

e)
f)

g)

h)
i)

2019);
2) Candidatos Excedentes no PST do Curso, até o preenchimento da totalidade das
vagas (segunda chamada – 30 e 31 de julho de 2019, terceira e demais
chamadas caso haja necessidade com data a ser estabelecida no portal
http://www.unipe.edu.br).
As convocações à matrícula serão publicadas no Quadros de Avisos do UNIPÊ e
pelo site oficial (http://www.unipe.edu.br), onde constarão prazo e horário para sua
realização, sendo de inteira responsabilidade do candidato a sua observância.
O candidato que não efetivar sua matrícula no prazo estabelecido será considerado
desistente.
A matrícula somente será feita mediante Requerimento de Matrícula materializado
pela assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, nos termos da
lei N° 9.870, de 23 de novembro de 1999 e apresentação dos seguintes documentos:
1) RG (01) Via Legível (original e cópia);
2) CPF (01) Via Legível (original e cópia);
3) Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio (01) Via Legível
(original e cópia);
4) Histórico Escolar (01), Via Legível (original e cópia);
5) CPF e RG do pai ou responsável legal, quando o aluno for menor de dezoito
anos ou quando o aluno não for seu próprio responsável financeiro, (01) Via
Legível (original e cópia);
6) Certidão de Nascimento ou Casamento, (01) Via Legível (original e cópia);
7) Título de Eleitor para os maiores de dezoito anos (01) Via Legível (original e
cópia);
8) Certificado de Dispensa de Incorporação (Militar), para os maiores de dezoito
anos do sexo masculino, (01) Via Legível (original e cópia);
9) Comprovante de Residência (01) Via Legível (original e cópia);
10) Comprovante de matrícula em curso de graduação em medicina em instituição
de ensino brasileira (original e cópia);
11) Cópia do histórico escolar (graduação em medicina), da IES de origem, com
CRE (Coeficiente de Rendimento Escolar) do aluno (original e cópia).
A Secretaria-Geral de Ensino - SEGEN procederá à análise da documentação
apresentada na matrícula. Caso alguma documentação esteja incorreta, ilegível ou
com dados faltantes, será devolvida ao aluno para providências.
Cópias autenticadas em Cartório dispensam a apresentação do documento original
para conferência.

As matrículas dos alunos menores de dezoito anos ou dependentes financeiros
deverão ser assinadas presencialmente por seu representante legal, devendo ser
anexada 01 (uma) cópia de seu CPF e RG.
j) O candidato impedido pessoalmente de fazer a matrícula por motivo de força maior,
caso fortuito e doença, devidamente comprovado na forma da lei, poderá fazer a
matrícula através de procurador que deverá apresentar Procuração com firma
reconhecida em Cartório e poderes específicos para este fim, bem como, apresentar
fotocópia autenticada de seu documento de identidade, obedecendo ao prazo
previsto neste Edital.
k) A não apresentação dos documentos exigidos em tempo hábil acarretará,
irrecorrivelmente, a desclassificação automática do candidato.
l) A matrícula de alunos que concluíram o ensino médio ou equivalente em escolas
estrangeiras somente será efetivada quando as exigências legais de convalidação de
estudos estiverem concluídas, levando-se em conta os prazos estabelecidos nesse
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m)

n)

o)

p)
q)

r)

Edital.
Os candidatos provenientes de cursos equivalentes, para efeito de ser suprida a
prova de conclusão de ensino médio, devem ter declarada essa equivalência antes
do encerramento do prazo de inscrição no concurso, mediante decisão do Órgão de
Educação competente.
A decisão de que trata o item acima será proferida em caso individual ou
relativamente a determinado curso, abrangendo, nesta última hipótese, os que nele
comprovadamente forem habilitados, sendo nulas de pleno direito tanto a
classificação no PST como a matrícula dos candidatos cuja inscrição houver sido
feita com inobservância do disposto no item anterior.
No ato da matrícula, o candidato, ou seu representante legal, assinará o Contrato de
Matrícula no qual declara conhecer as normas escolares em vigor, comprometendose a cumpri-las integralmente.
Após a matrícula do candidato, as hipóteses de desistência da vaga seguirão o
previsto no contrato de Prestação de Serviços Educacionais Firmado.
A matrícula será cancelada, a qualquer tempo, ao constatar-se a falsidade do
Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, ou qualquer
outro documento essencial à matrícula.
Poderão ser colhidas as impressões digitais do candidato durante a realização do
PST e as do aluno por ocasião na matrícula e/ou em qualquer época do curso.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o PST contidas nos
comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados.
b) Os itens do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos
enquanto não consumida a providência ou evento que lhes disser respeito,
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.
c) A documentação referente ao PST será mantida em arquivo pelo período de 6 (seis)
meses, contado a partir da data de publicação dos resultados, após o qual será
incinerada.
d) As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e
irrecorrível do UNIPÊ, no que couber.

João Pessoa, 05 de junho de 2019.
Francisco das Chagas Alves Gomes
Coordenador do Concurso Vestibular
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ANEXO I
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
LÍNGUA PORTUGUESA
LEITURA E RECURSOS LINGUÍSTICOS - Leitura e interpretação de textos literários e informativos e
de variada tipologia, extraídos de livros e periódicos contemporâneos; Classes de Palavras e suas flexões
nominais e verbais; Palavras de relação intervocabular e interoracional; Sintaxe de Concordância, de
Regência e de Colocação; Crase; Frase, Oração e Período; Frase verbal e nominal; Elementos
constituintes da oração e suas funções morfossintáticas; Processo de coordenação: seu paralelismo de
construção; Processo de subordinação: suas relações de dependência e de interdependência; Orações
coordenadas e subordinadas (desenvolvidas e reduzidas); Semântica: conotação, denotação, sinonímia,
antonímia e paronímia; Figuras de linguagem; Níveis de linguagem e funções de linguagem; Formas de
discurso; Pontuação: seus recursos expressivos e sintático-semânticos; Formatação de Palavras:
processos, Ortografia. Acentuação Gráfica.
REDAÇÃO
Temas propostos a partir de textos motivadores, enfocando a realidade social, econômica, política e
cultural do país, a ser produzido sob diversos formatos, em prosa, e avaliados sob dois ângulos estruturais
e de conhecimento: plano de conteúdo e plano de expressão.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
1º PERÍODO
FUNDAMENTOS DA ANATOMIA HUMANA
Definição e História da Anatomia Humana. Terminologia Anatômica. Divisão do corpo humano, posição
anatômica fundamental. Planos de delimitação e secção do corpo humano. Eixos do corpo humano,
termos de posição e direção. Princípios Gerais de Construção do Corpo Humano. Conceito de
normalidade e seus desvios (variação anatômica, anomalia e monstruosidade). Fatores gerais de variação.
Introdução aos sistemas esquelético, articular e muscular. Estudo dos ossos do crânio e da coluna
vertebral, músculos da face e dorso. Introdução aos sistemas circulatório, tegumentar e nervoso. Estudo
do olho e do ouvido.
Referências Bibliográficas:
1. FATTINI, C.A; DANGELO, J.G. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3. ed. São Paulo:
Atheneu, 2007.
2. MOORE, K; DALLEY, A. Moore: anatomia orientada para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Gen,
2014.
3. PAULSEN, F. Sobotta: atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e neuroanatomia. 23. ed. Rio
de Janeiro: Gen, 2012. Vol 3.
MORFOFISIOLOGIA HUMANA I (SISTEMA GENITAL)
Características embriológicas, histológicas, anatômicas, fisiológicas e fisiopatológicas do sistema
genital com ênfase nos aspectos a seguir descritos. Estudo da pelve, anatomia macroscópica do
assoalho pélvico, períneo e dos órgãos genitais externos e internos masculinos e femininos.
Organogênese e histogênese do sistema genital feminino e masculino. Organização funcional do
sistema genital: Fisiologia feminina antes da gravidez; Fisiologia da gestação e da lactação; Fisiologia
fetal e neonatal; Fisiologia das funções reprodutivas e hormonais masculinas.
Referências Bibliográficas:
1. EYNARD, R.; VALENTICH, M.A. Histologia e embriologia humana: bases celulares e
moleculares. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
2. MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
3. MOORE, K; DALLEY, A. Moore: anatomia orientada para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Gen,
2014.
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BIOQUÍMICA MÉDICA
Introdução ao estudo da bioquímica. Estrutura e função dos ácidos nucléicos, aminoácidos, proteínas,
enzimas, vitaminas e coenzimas, carboidratos e lipídios. Noções de digestão dos alimentos e absorção
dos nutrientes. Bioquímica da reidratação oral e parenteral. Noções do metabolismo de carboidratos,
lipídios e proteínas: regulação, bioenergética e produtos principais. Integração metabólica. Diabetes
mellitus, risco cardíaco e infarto agudo do miocárdio. Noções de interpretação de testes bioquímicos.
Referências Bibliográficas:
1. BAYNES, J.W.; DOMINICZAK, M.H. Bioquímica médica. 3. ed. São Paulo: Elsevier, 2010.
2. CAMPBELL, M.K.; FARREL, S.O. Bioquímica: bioquímica metabólica 5. ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2008. Vol 3.
3. CISTERNAS, J. R.; MONTE, O.; MONTOR, W.R. Fundamentos teóricos e práticas em
bioquímica. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011.
FUNDAMENTOS DE BIOFÍSICA E FISIOLOGIA
Organização funcional do corpo humano. Biofísica da água. Estudo das dispersões, soluções e
coloides. A célula e suas funções. Transporte através da membrana. Equilíbrio osmótico entre
compartimentos líquidos corporais. Potenciais de membrana e Potenciais de Repouso e de Ação.
Biofísica dos sistemas biológicos. Sistemas de infusão e drenagem em compartimentos biológicos.
Ácidos, sais, bases e pH. Regulação da temperatura corporal. Fenômenos de superfície. Estrutura
atômica. Biofísica das radiações.
Referências Bibliográficas:
1. GARCIA, E. A biofísica. 2. ed. São Paulo: Savier, 2015.
2. GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
3. HENEINE, I. F. Biofísica básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.
GÊNESE E DESENVOLVIMENTO
Microscopia e bases moleculares da constituição da célula. Transporte de membrana. Ciclo celular e
etapas de controle. Gene e seu funcionamento. Bases moleculares da informação genética.
Organização cromossômica do genoma. DNA mitocondrial. Padrões de heranças genéticas. Mutações.
Transcrição e síntese proteica. Código genético. Embriologia Humana: da formação dos gametas à
morfologia externa do embrião e do feto. Placenta e membranas fetais. Estrutura histológica,
classificação e histofisiologia dos tecidos que compõem os sistemas orgânicos.
Referências Bibliográficas:
1. GRIFFITHS, A.J.F.; MILLER, J.H.; SUZUKI, D.T.; LEWONTIN, R.C. Introdução à genética.
11. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2016.
2. JUNQUEIRA, L.C.U; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
3. JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 13. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017.
4. MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
HISTÓRIA DA MEDICINA E ÉTICA MÉDICA
História e evolução da Medicina. O ser humano na dimensão biopsicossocial. Escolha da medicina
como profissão. O Normal e o Patológico. Os fundamentos da relação médico-paciente-comunidade.
Os direitos humanos e as bases filosóficas da prática médica.
Referências Bibliográficas:
1. BOTELHO, J. B. História da medicina: da abstração à materialidade. 3. ed. Manaus: Valer, 2013.
2. DINIZ, D.; COSTA, S. Ensaios: bioética. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006.
3. POTTER , Van Rensselaer. Bioética: ponte para o futuro. São Paulo: Loyola, 2016.
4. SOURNIA, Jean-Charles. História da medicina. São Paulo: Instituto Piaget, 1992.
CIÊNCIAS SOCIAIS NA SAÚDE
Aportes teóricos das Ciências Sociais no campo da Saúde. Conceitos básicos da sociologia e da
antropologia. Dimensões socioculturais no estudo dos processos de saúde-doença nas sociedades
humanas. Relevância da Pesquisa Social no estudo da saúde. Compreensão dos determinantes sociais
no conceito ampliado de saúde, como direito de cidadania e dever do Estado.
Referências Bibliográficas:
1. BAUMAN, Z. Para que serve a Sociologia? Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
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2. COSTA, M.C.C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 4 ed. São Paulo: Editora Moderna,
2010.
3. GIDDENS, A. Sociologia. 6. ed. Porto Alegre: Penso. 2012.
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NA COMUNIDADE-(APSC -I)
Determinantes do processo saúde-doença; Análise de risco e vulnerabilidade; Aspectos sociais do
adoecimento; Família como sistema; Itinerário terapêutico; Redes sociais de apoio; O conceito de
saúde e as abordagens contemporâneas; Promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças.
Referências Bibliográficas:
1. CAMPOS, G.W.S. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2009.
2. CARVALHO, S. R. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudança. 3. ed. São Paulo:
Editora Hucitec, 2013.
3. GUSSO, G.; LOPES, J.M. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e
prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. Vol. 1 e Vol. 2.
2º PERÍODO
MORFOFISIOLOGIA HUMANA II (SISTEMA NERVOSO)
Origem e desenvolvimento do sistema nervoso e más formações relacionadas. Organogênese e
histogênese do tecido nervoso (SNC e Periférico). Anatomia macroscópica e microscópica do sistema
nervoso. Estruturas anatômicas e organização do sistema nervoso central e periférico. Estrutura e
organização do SNA. Organização funcional do sistema nervoso: SNC e SNP. Sistema nervoso
autônomo simpático e parassimpático. Funções sensoriais (órgãos dos sentidos e sensações). Funções
neurais superiores e controle motor. Comportamento, memória e funções integrantes.
Referências Bibliográficas:
1. GUYTON, A. C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
2. KIERSZENBAUM, A.L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 3. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
3. MARTINEZ, A.M.B. Neuroanatomia essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
MORFOFISIOLOGIA HUMANA III (APARELHO LOCOMOTOR)
Origem e desenvolvimento do sistema esquelético, muscular e má formações relacionadas Histologia
dos tecidos ósseo, cartilaginoso, muscular e conjuntivo. Anatomia macroscópica dos ossos,
articulações sinoviais, músculos, vasos e nervos dos membros superiores e inferiores. Ossificação
endocondral e intramembranosa. Organização da junção neuromuscular. Características funcionais do
músculo esquelético. Mecanismo molecular da contração muscular. Fisiopatologia dos distúrbios
locomotores.
Referências Bibliográficas:
1. CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia básica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
2. JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 13. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017.
3. MOORE, K. L.; DALLEY, A. Moore: anatomia orientada para a clínica. 7 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
MORFOFISIOLOGIA HUMANA IV (GLÂNDULAS ENDÓCRINAS)
Características embriológicas, histológicas, anatômicas, fisiológicas e fisiopatológicas do sistema
endócrino com ênfase nos aspectos a seguir descritos. Origem e desenvolvimento do sistema
endócrino e mau formações relacionadas. Histologia das glândulas endócrinas. Anatomia
macroscópica da glândula hipófise, epífise, tireoide, paratireoides, adrenais e pâncreas. Fisiologia
Endócrina: Introdução à endocrinologia. Eixo hipotálamo-hipofisário. Glândulas periféricas:
hormônios e ações.
Referências Bibliográficas:
1. AIRES, M.M.; CASTRUCCI, A.M.L. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
2. JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 13. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017.
3. MOORE, K; DALLEY, A. Moore: anatomia orientada para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Gen,
2014.
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MOFOFISIOLOGIA HUMANA V (SISTEMA HEMATOPOIÉTICO)
Origem e desenvolvimento do sistema hematopoiético e má formações relacionadas. Hematopoiese.
Anatomia macroscópica do sistema linfático e hematopoiético. Histologia do tecido sanguíneo.
Histologia dos órgãos linfóides. Fisiologia do tecido sanguíneo. Hemostasia e coagulação sanguínea.
Hematologia: série branca e série vermelha. Exames hematológicos: leucograma e eritrograma.
Fundamentos de imunohematologia. Imunogenética. Aspectos moleculares dos sistemas eritrocitários.
Patologias do sangue.
Referências Bibliográficas:
1. DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3. Ed, São Paulo:
Atheneu, 2007.
2. JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e atlas. 13. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017.
3. SILVERTHORN, A.C. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. São Paulo: Manole,
2017.
BIOESTATÍSTICA
Conceitos fundamentais e divisão da Estatística. Métodos e fases do trabalho estatístico. Apresentação
Tabular das séries estatística. Representação gráfica de dados estatísticos. Distribuição de frequência e
suas representações gráficas. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Números e índices.
Conceitos básicos de probabilidade. Testes de hipóteses: paramétricos e não paramétricos.
Referências Bibliográficas:
1. PETRIE, A; SABIN, C. Estatística médica. 2. ed. São Paulo: Roca, 2007.
2. VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
3. VIEIRA, S. Introdução à bioestatística. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NA COMUNIDADE – (APSC- II)
Noções de demografia; Transição demográfica e epidemiológica. Modelos de Atenção em Saúde;
Atenção Primária em Saúde; Política Nacional de Atenção Básica; Equipe multiprofissional; Trabalho
em Saúde; Dinâmicas do Acesso ao Serviço de Saúde – Processo de Trabalho; Indicadores de Saúde;
Principais sistemas de informação utilizados na Atenção Básica; Mortalidade geral e proporcional;
Mortalidade Infantil; Diagnóstico descritivo em Epidemiologia: incidência, prevalência, letalidade;
Análise dos indicadores e construção da Sala de Situação; Epidemiologia e planejamento da saúde;
Critérios de escolha de problemas para intervenção.
Referências Bibliográficas:
1. BASSINELO, G. Saúde Coletiva. Biblioteca Universitária Pearson. São Paulo: Pearson Education
do Brasil, 2014.
2. GIOVANELLA, L.; ESCOREL, S.; LOBATO, COSTA, L.V.CARVALHO. Políticas e sistema de
saúde no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/CEBES. 2012.
3. GUSSO, G.; LOPES, J.M. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e
prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. Vol. 1 e Vol. 2
4. MACHADO, P.; LEANDRO, J.A.; MICHALISZYN, M.S. Saúde Coletiva: um campo em
construção. Curitiba: InterSaberes, 2013.
EPIDEMIOLOGIA
Conceitos básicos da epidemiologia e uso da epidemiologia; Transição demográfica, epidemiológica e
nutricional; Indicadores de Saúde; Epidemiologia nos serviços de saúde; Diagnóstico descritivo em
Epidemiologia: incidência, prevalência, letalidade; Análise dos indicadores; Epidemiologia e
planejamento da saúde; Vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária; Estudos epidemiológicos.
Referências Bibliográficas:
1. GORDIS, L. Epidemiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Revinter, 2017.
2. MEDRONHO, R.A. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2009.
3. ROUQUAYROL, M.Z., Epidemiologia & saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2018.
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA
As diferentes formas de conhecimento. O conhecimento científico. O processo de pesquisa, conceitos,
classificações, objetivos e procedimentos técnicos. Métodos e técnicas da pesquisa em medicina.
Referências Bibliográficas:
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1. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
2. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo:
Atlas, 2017.
3. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 8. ed. São Paulo: Atlas,
2017.
INFORMÁTICA APLICADA À MEDICINA
Conceitos básicos sobre computação e sobre computação na medicina. Gerenciadores de bancos de
dados. Uso da internet como fonte de informação científica. Pesquisa em Sistemas de Informações em
Saúde. Bases de dados para a pesquisa em saúde. Telemedicina.
Referências Bibliográficas:
1. BRUNI, A. L. SPSS Guia prático para pesquisadores. São Paulo: Atlas, 2012.
2. CAETANO, K.C; MALAGUTTI, W. Informática em saúde: uma perspectiva multiprofissional
dos usos e possibilidades. São Paulo: Yendis, 2012.
3. FERREIRA, M. C. Informática Aplicada. 2. ed. São Paulo: Erica, 2014.
3º PERÍODO
MORFOFISIOLOGIA HUMANA VI (SISTEMA DIGESTÓRIO)
Estudo histofisiológico do sistema digestório. Origem e desenvolvimento do tubo digestório primitivo,
e os defeitos congênitos relacionados. Estudo das características anatômicas do sistema digestório.
Motilidade e controle no trato gastrointestinal. Funções secretoras no trato digestório. Digestão e
absorção no trato digestório. Síndromes metabólicas.
Referências Bibliográficas:
1. GUYTON, A. C. e HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
2. MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
3. ROSS, M.H.; WOJICIECH, P. Histologia: texto e atlas. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2017.
4. PAULSEN, F. Sobotta atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio De Janeiro: Guanabara Koogan,
2013. Vol 1 e 3.
MORFOFISIOLOGIA HUMANA VII (SISTEMA CIRCULATÓRIO)
Estudo histofisiológico do sistema circulatório. Origem e desenvolvimento dos vasos sanguíneos e do
coração, e os defeitos congênitos relacionados. Estudo das características anatômicas do sistema
circulatório. Eletrofisiologia do coração. Bases fisiológicas da eletrocardiografia. Ciclo cardíaco e
contratilidade miocárdica. Hemodinâmica. Vasomotricidade e distribuição regional do fluxo.
Microcirculação e trocas. As veias e o retorno venoso. Regulação da pressão arterial – mecanismos
neuro- humorais.
Referências Bibliográficas:
1. GUYTON, A. C. e HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
2. MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
3. ROSS, M.H.; WOJICIECH, P. Histologia: texto e atlas. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2017.
4. PAULSEN, F.; WASCHKE, J. Sobotta atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio De Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. Vol 1, 2 e 3.
MORFOFISIOLOGIA HUMANA VIII (SISTEMA RESPIRATÓRIO)
Características anatômicas macroscópicas e microscópicas do sistema respiratório. Origem e
desenvolvimento embriológico e aspectos fisiológicos do sistema respiratório.
Referências Bibliográficas:
1. AIRES, M. de M.; CASTRUCCI, A. M. de L. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
2. MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
3. PAULSEN, F. Sobotta Atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e neuroanatomia. 23. ed. Rio
de Janeiro: Gen, 2012. Vol 3.
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4. ROSS, M.H.; WOJICIECH, P. Histologia: texto e atlas. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2017.
MORFOFISIOLOGIA HUMANA IX (SISTEMA URINÁRIO)
Características embriológicas, histológicas, anatômicas, fisiológicas e fisiopatológicas do Sistema
Urinário, com ênfase nos aspectos: características microscópicas e macroscópicas, imagens e funções
das estruturas que compõem o sistema urinário.
Referências Bibliográficas:
1. GUYTON, A. C. e HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
2. MOORE, K; DALLEY, A. Moore anatomia orientada para a Clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Gen,
2014.
3. MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
4. ROSS, M. H.; WOJICIECH, P. Histologia: texto altas. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2017.
MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA
Estuda os mecanismos de defesa inata e adaptativo. Imunofisiologia. Mecanismos efetores da
imunidade humoral e celular. Sistema complemento. Antígenos e imunoglobulinas. Reações de
hipersensibilidade. Mecanismos de autoimunidade. Imunodeficiências. Reações antígeno-anticorpo in
vitro, aplicações em imunodiagnóstico. Imunologia dos transplantes. Imunologia dos tumores.
Morfologia, fisiologia, bioquímica, genética de microrganismos. Ação dos agentes físicos e químicos
sobre os microrganismos. Quimioterapia antimicrobiana e mecanismos de resistência aos antibióticos.
Microbiota normal e interações parasito hospedeiro. Bactérias aeróbias e anaeróbicas de maior
significado clínico. Virologia geral, patogenia e controle de doenças virais. Biologia dos fungos,
micoses sistêmicas e oportunistas. Parasitologia e associação dos seres vivos. Protozoários, helmintos
e ectoparasitos. Parasitos e vetores biológicos do homem causando patogenia com sintomatologia
específica. Distribuição geográfica, morfologia, biologia, transmissão, epidemiologia, diagnóstico,
profilaxia.
Referências Bibliográficas:
1. ABBAS, A.K. LICHTMAN, A.H.; PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. 7. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2011.
2. REY, L. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
3. TORTORA, G. I., FUNKE, B. R., CASE, C. L. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Editora
Artmed, 2012.
FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA
Princípios gerais da farmacologia; Mecanismos farmacocinéticos relacionados às vias de
administração, absorção, distribuição, biotransformação e excreção de fármacos; Mecanismos
farmacodinâmicos: agonistas e antagonistas farmacológicos, mecanismo de ação dos fármacos,
receptores farmacológicos, relação dose-efeito, interação medicamentosa, vias de transdução de sinais,
reações adversas dos fármacos; Introdução à farmacologia sistemática.
Referências Bibliográficas:
1. BRUNTON, L. L.; GOODMAN, L. S. As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e
Gilman. 12. ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill – Artmed, 2012.
2. RANG. H. P. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
3. SILVA, P. Farmacologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NA COMUNIDADE III (APSC-III)
Redes de Atenção à Saúde, Sistema de Saúde no Brasil: organização do SUS, princípios e diretrizes,
Acesso aos serviços de saúde, Regulação em Saúde, Sistema de Referência e Contra referência,
Judicialização na saúde; Linhas de Cuidado; Gestão do cuidado; Coordenação da RAS.
Referências Bibliográficas:
1. GARCIA, M. L. B. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
2. GIOVANELLA, L.; ESCOREL, S.; COSTA, L.V. Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2. ed.
Rio de Janeiro: FIOCRUZ/CEBES. 2012.
3. NETO, V.; MALIK, A.M. Gestão em saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
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ANEXO II
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
Eu,

,

CPF:

,

residente

e

domiciliado

(a)

à

, venho por meio deste ATESTAR que estou ciente
do resultado da análise realizada pela Comissão Especial de aproveitamento de conteúdos do
Processo Seletivo de Transferência (PST) do Curso de Medicina do Centro Universitário de
João Pessoa (UNIPÊ), e que minha entrada na instituição se dará no
Período.
Em consequência, ATESTO que fui orientado(a) de que as matrizes curriculares brasileiras são
distintas, que o resultado desta análise de aproveitamento de conteúdos vale apenas para este
PST e pode divergir do resultado de outros processos seletivos anteriormente realizados pelo
UNIPÊ, bem como fui esclarecido(a) de que não caberá recurso do resultado apresentado pela
Comissão Especial e que os eventuais transtornos decorrentes do não aproveitamento de alguns
conteúdos, tais como a necessidade de cursar Unidades Curriculares de períodos anteriores e os
choques de horários decorrentes do processo de acomodação, são intrínsecos a minha decisão e
de minha inteira responsabilidade.

Joao Pessoa,

de

de

Candidato(a) ao Processo Seletivo de Transferência- MEDICINA

