
 

 

Edital 086/2022 divulga os aprovados na 

segunda etapa do processo de seleção de 

transferência externa para o curso de 

medicina da Universidade Alto Vale do Rio 

do Peixe – UNIARP e dá outras providências. 

 

A coordenação do curso de Medicina da Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe – UNIARP, no uso de suas atribuições institucionais, 

 

DEFINE: 

 

Art. 1. Divulgar a lista de desempenho na avaliação teórica correspondente a 

segunda etapa do processo de transferência externa para o curso de medicina 

desta Instituição para segundo, terceiro, quarto e sexto período; 

 

Art. 2. Informar que as avaliações práticas ocorrerão o período da tarde de 29 de 

agosto de 2022 com início às 13h30;  

 

1. DA APROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO TEÓRICA, DATAS E HORÁRIOS DAS 

AVALIAÇÕES PRÁTICAS 

 

1.1 Em conformidade com os itens 4.2.2 do edital 084/2022, são divulgados os 

resultados das avaliações de conhecimento dos candidatos listados abaixo 

informando, também, o horário da avaliação prática:  

  



 

 

1.1.1 CANDIDATOS AO SEGUNDO PERÍODO: 

Candidato SITUAÇÃO 
Horário da 
avaliação 

prática 

Julia de Mello CLASSIFICADA 13h30 

 

1.1.2 CANDIDATOS AO TERCEIRO PERÍODO: 

Candidato SITUAÇÃO 
Horário da 
avaliação 

prática 

Elena Regina de Amorim Barreto CLASSIFICADA 14h 

Moisés Vieira Ferreira da Cruz CLASSIFICADO 14h30 

 

1.2 A avaliação prática será aplicada somente aos candidatos com conceito de 

classificado na avaliação teórica de conhecimento nos consultórios do Bloco 

C, segundo andar, terceiro pavimento da UNIARP. 

1.3  A aprovação na avaliação teórica (satisfatório) dos candidatos não os exime 

de realizar as adaptações necessárias para completar os períodos anteriores 

ao pretendido e as demais previstas no edital 084/2022. 

1.4 Os candidatos deverão comparecer na IES nos dias e horários marcados 

para realização das avaliações práticas. 

  

2. DOS HORÁRIOS DAS AVALIAÇÕES  

 

2.1 Os horários das avaliações práticas, para cada candidato, estão contidos nos 

quadros anteriores deste edital; 

2.1.1 Avaliação prática para os candidatos do segundo e terceiro período: Será 

realizada dia 29/08/2022 com início às 13h30 na sala de espelhos de 

Habilidades de Comunicação (quarto pavimento, terceiro andar do Bloco 

C); 



 

 

2.2 Este edital não prevê recursos para reanálise de documentações ou qualquer 

outro. 

2.2.1 Questionamentos em relação ao número de acertos na avaliação teórica 

deverão ser encaminhados para o e-mail, e somente por e-mail: 

<gabi@uniarp.edu.br>. Ressalta-se que a informação será concedida 

apenas ao candidato que realizou a avaliação, não sendo disponibilizada 

a terceiros, por conta da Lei de Proteção de Dados. 

2.3 O candidato deverá apresentar-se no local da prova munido da 

documentação de identificação pessoal. 

2.4 As vestimentas deverão respeitar as normas de biossegurança, ou seja, 

calçado fechado, calça, jaleco e cabelos amarrados.  

2.5 Todo o material, exceto jaleco, que será utilizado para a avaliação será 

fornecido pela IES, contudo, fica a critério do candidato trazer seu material 

de instrumentação clínica, tal qual estetoscópio, lanternas e afins. 

2.6 Os candidatos que não comparecerem a avaliação prática estarão 

automaticamente desclassificados do processo de seleção. 

2.7 Atrasos superiores a dez minutos não serão tolerados. 

 

3. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E DATA MATRÍCULA 

 

3.1 O edital de resultados da avaliação prática será publicado em 

<uniarp.edu.br/editais-e-publicacoes/#list> no dia 29 de agosto de 2022 até 

as 18h. 

3.2 A matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo de transferência 

acontecerá no dia 30 de agosto de 2022 das 09h às 12h e das 13h às 17h, 

na secretaria acadêmica da UNIARP campus Caçador-SC; 

 

 



 

 

Publique-se e cumpra-se.  

 

Neoberto Geraldo Balestrin, Dr. h.c. 

     Reitor da Uniarp 

 

Caçador, 29 de agosto de 2022. 


