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Resolução Nº 01/2021 de 18 de março de 2021       

 
 

Estabelece o número de vagas do 

Curso de Graduação em Medicina 

que serão disponibilizados para 

matrícula especial de refugiados 

políticos e os critérios de seleção. 

 

  
  

O Colegiado do Curso de Graduação em Medicina, no uso de suas atribuições 

estatutárias e regimentais, e considerando o que dispõe na Resolução nº 

66/2010 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer que será disponibilizado 01 (uma) vaga para 

matrícula especial de refugiados políticos. 

Parágrafo único. A vaga prevista no caput é adicional às vagas iniciais 

do curso. 

 

Art. 2º. No caso de o número de requerentes ser superior ao número 

de vagas oferecidas, serão aplicados sucessivamente os critérios de 

classificação discriminados a seguir: 

I- Candidato que estiver cursando Medicina em seu país de origem; 

I.I- Caso tenha menos vagas que candidatos nesta condição, 

será dada prioridade aquele de maior rendimento comprovado em 

seu currículo; 
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II- Candidato que estiver cursando Curso Superior em Ciências da 

Saúde em seu país de origem; 

II.I- Caso tenha menos vagas que candidatos nesta condição, 

será dada prioridade aquele de maior rendimento comprovado em 

seu currículo; 

III- Maior rendimento geral em ensino médio; 

IV- Maior rendimento em Ciências Biológicas ou disciplina 

equivalente; 

V- Maior idade. 

 

Art. 3º. Casos omisso serão decididos pela Coordenação do Colegiado 

do Curso de Graduação em Medicina; 

 

Art. 4º. A presente resolução entra em vigor a partir desta data. 

 

 

PROF. DOGLAS GOBBI MARCHESI 

COORDENADOR DO CURSO DE MEDICINA 

 

Aprovado pelo Colegiado em 18 de março de 2021. 
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