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EDITAL N.º 07 / 2009 
TRANSFERÊNCIA EXTERNA – CURSO DE MEDICINA 

1º SEMESTRE – 2010 
 
O Pró-Reitor Administrativo e o Pró-Reitor Acadêmico da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná, no uso de suas atribuições, fazem saber aos interessados em solicitar 
Transferência Externa para o Curso de Medicina, a seguinte distribuição de vagas conforme 
tabela abaixo: 

 
Câmpus Curitiba 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS 
Curso 2062 – Medicina 
 

PERÍODO PARA O 1º SEMESTRE / 2010 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 
NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS 01 01 03 
 
 

1. INSCRIÇÃO 
1.1. Somente poderão inscrever-se no processo de transferência candidatos que tenham 
vinculação em Curso de Medicina em Instituição de Ensino Superior. 

1.1.1 O curso de origem do candidato, ofertado em território nacional deve ser 
oficialmente autorizado, ou se cursado no exterior, o candidato quando aprovado sujeitar-se-á a 
um exame de proficiência nas disciplinas a serem analisadas, conforme documentação a ser 
fornecida (3.1 Documentos Necessários). 
1.2. As inscrições serão realizadas no período de 12 a 22 de Janeiro de 2010 , apenas via 
Internet no endereço eletrônico: www.pucpr.br/concursos  
1.2.1 Quando da inscrição, o candidato fará a escolha do período para o qual deseja concorrer. 
1.3. Para a inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto e pagar uma taxa no valor de R$ 
200,00 (Duzentos Reais) – não restituível, nas agências bancárias indicadas no momento da 
inscrição. 

 
 

2. PROCESSO SELETIVO 
 

2.1. FASE I – PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
2.1.1. O candidato será submetido a uma prova composta de uma redação e de no máximo 20 
(vinte) questões de conhecimentos gerais, que visam avaliar o conhecimento, bem como 
raciocínio lógico, capacidade de produção e interpretação de textos, dados e fatos. 
2.1.2. As questões serão objetivas de múltipla escolha com cinco respostas alternativas cada. 
2.1.3. Estará aprovado para a FASE II o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% da 
prova. 
2.1.4. Realização da Prova: 02 de fevereiro de 2010  no período da manhã (9h às 12h30). 
Local: Câmpus Curitiba – Rua Imaculada Conceição, 1155 – Curitiba/PR. 

2.1.4.1. O ingresso dos candidatos ao prédio onde será realizada a prova poderá ser 
feito até as 08h 45, não sendo tolerados atrasos. 

2.1.5. Resultado: 05 de Fevereiro de 2010 . O resultado com a relação dos classificados para a 
Fase II será divulgado na Internet no endereço eletrônico: www.pucpr.br/concursos  
2.1.6. O candidato aprovado para a Fase II deverá entregar a documentação de acordo com o 
especificado no item 2.3.1. 
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2.2. FASE II – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
2.2.1. O candidato aprovado para a Fase II será submetido a uma prova composta de no 
máximo por 20 (vinte) questões de conhecimentos específicos baseada em conteúdos das 
disciplinas do currículo de Medicina da PUCPR, envolvendo os períodos anteriores ao período 
das vagas ofertadas. 

2.2.1.1. O candidato fará a prova correspondente ao período da vaga que escolher, 
conforme subitem 1.2.1, sendo de total responsabilidade do candidato essa escolha. 

2.2.2. As questões serão objetivas de múltipla escolha com cinco respostas alternativas cada. 
2.2.3. Realização da Prova: 09 de Fevereiro de 2010  no período da manhã (9h às 12h00). 
Local: Câmpus Curitiba – Rua Imaculada Conceição, 1155 – Curitiba/PR. 

2.2.3.1. O ingresso dos candidatos ao prédio onde será realizada a prova poderá ser 
feito até às 08h 45, não sendo tolerados atrasos. 
 
 

2.3. ANÁLISE CURRICULAR 
2.3.1. Os candidatos aprovados para a FASE II deverão apresentar a documentação 
especificada no item 3 deste Edital no dia da prova , 09 de Fevereiro de 2010, para o Fiscal da 
Sala para avaliação pela Direção do Curso de Medicina, visando o enquadramento do período. 
Será desclassificado o candidato que não se enquadrar no período curricular a que concorre. 

 
2.3.2. Os candidatos serão classificados, conforme período enquadrado e escolhido obedecida 
a ordem decrescente da pontuação total obtida através da média aritmética da nota da Prova de 
Conhecimentos Gerais (Fase I) e da nota da  Prova de Conhecimentos Específicos. (Fase II). 
Em caso de empate, adotar-se-ão como critérios de desempate: 

I. Maior nota na prova de conhecimentos específicos; 
II. Maior nota na prova de conhecimentos gerais; 
III. Persistindo o empate, maior idade cronológica do candidato. 
 

2.3.3. Após a análise curricular a relação final dos classificados para matrícula, de acordo com 
o número de vagas disponibilizadas pela PUCPR será divulgada na Internet no endereço: 
www.pucpr.br/concursos  
2.3.4. Resultado Final: 19 de Fevereiro de 2010 . 
2.3.5. Matrícula: 19 a 22 de Fevereiro de 2010 . 
2.3.6. Após a matrícula não poderá haver aproveitamento, para fins de dispensa ou avanço de 
períodos, em função de disciplinas já cursadas ou que não constavam no histórico escolar 
apresentado no período estabelecido no subitem 2.3.1. 

 
 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE CURRICULAR   
 

3.1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
3.1.1. Documentos Originais 
a. Programa das disciplinas cursadas com aprovação da IES (Instituição de Ensino Superior); 
b. Declaração da situação acadêmica atual do aluno (matriculado, trancado, período de 
validade do trancamento, etc.); 
c. Descrição do Sistema de Aprovação da Instituição de origem; 
d. Declaração de Reconhecimento ou Autorização de funcionamento do Curso; 
e. Histórico Escolar da Graduação – original e atualizado (incluindo: dados do vestibular, 
carga horária por disciplina, semestre, ano, médias ou conceitos de aprovação e freqüência); 
3.1.2. Fotocópia Autenticada 
f. Do Histórico Escolar do Ensino Médio, ou no caso de curso profissionalizante de Ensino 
Médio, apresentar duas fotocópias do diploma devidamente registrado na Secretaria de Estado 
de Educação; 
3.1.3. Fotocópia 
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g. Da certidão de nascimento ou de casamento; 
h. Do RG (frente e verso na mesma folha); 
i. Do CPF (frente e verso na mesma folha); 
3.1.4. Observações 
I. Não serão aceitas documentações via fax, correio, ou ilegíveis, bem como fora do prazo 

estabelecido; 
II. Serão consideradas na análise apenas as disciplinas que estiverem com as respectivas 

médias finais  de aprovação e freqüência; 
III. Históricos com notas parciais não serão analisados. 
IV. Em se tratando de candidato com origem de estudos realizados no estrangeiro, os 

documentos citados no subitem 3.1.1 e expedido pela instituição de Ensino Superior situada 
fora do território brasileiro, devem ser autenticados no Consulado da República Federativa do 
Brasil no país de origem, bem como, acompanhados da respectiva tradução elaborada por 
tradutor juramentado. 
Caso o candidato tenha cursado o ensino médio no exterior, também deverá apresentar 
comprovante de equivalência ao ensino médio brasileiro, devidamente fornecido pelo órgão 
competente. 

 
 
4. PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E PROVA DE CONHEC IMENTOS 

ESPECÍFICOS 
4.1. Para realizar a prova o candidato deverá apresentar um documento de identidade, com 
foto, expedido pelos órgãos públicos competentes. 
4.2. A PUCPR, visando preservar a veracidade e a autenticidade do Processo Seletivo, poderá 
colher no ato da aplicação das provas a impressão digital do candidato. Poderá ser colhida do 
candidato classificado nova impressão digital no ato da matrícula na PUCPR. 
4.3. Durante as provas não será permitida consulta a qualquer espécie de livro, revista ou 
folheto, e nem uso, porte ou posse de telefone celular, relógio ou qualquer outro tipo de 
aparelho. 
4.4. Será desclassificado o candidato que: 

IV. não comparecer a qualquer uma das provas; 
V. tirar nota inferior a 30% do valor da Redação; 
VI. utilizar-se de meio ilícito, em qualquer das fases, constatado no momento ou 
posteriormente; 
VII. portar-se ou apresentar-se de maneira inconveniente durante a realização das 
provas; 
VIII. desacatar quem estiver investido de autoridade ou preposto , quando da 
realização do processo de seleção. 

4.5. Não será concedido ao candidato acesso às provas ou revisão delas. 
 
 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

5.1. O candidato aprovado deverá matricular-se no período acadêmico definido pela PUCPR, 
bem como em eventuais adaptações curriculares. 
5.2. Os documentos entregues na PUCPR e não procurados no prazo de 30 (trinta) dias, após 
o resultado do processo, serão inutilizados. 
5.3 De acordo com a Resolução nº 155/2008 – CONSUN da PUCPR, que aprova as normas 
para o aproveitamento de disciplinas dos cursos de graduação, se o curso de origem do 
candidato for cursado no exterior, o candidato sujeitar-se-á a um exame de proficiência em cada 
disciplina, objeto do aproveitamento. 
5.4 Na eventualidade de surgirem novas vagas para os períodos constantes neste Edital, 
estas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação dos candidatos estabelecida 
no subitem 2.3.2 deste Edital. 
5.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria Administrativa ou pela Pró-Reitoria 
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Acadêmica. 
 
Pró-Reitoria Administrativa e Pró-Reitoria Acadêmica da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, em Curitiba, aos 15 dias do mês de dezembro de dois mil e nove. 
 
 
 
  

Prof. Valdecir Cavalheiro         Prof. Robert Carlisle Burnett 
Pró-Reitor Administrativo          Pró-Reitor Acadêmico 

 


