EDITAL Nº 15, de 28 de julho de 2020.
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 2020/2
O Reitor do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC, no uso de suas
atribuições regimentais e da legislação vigente, torna público e para conhecimento dos interessados especialmente os candidatos que procederam inscrição para o vestibular presencial oferecido para
preenchimento de vagas em 2020/2 - que:
a)

Cumprindo a determinação proveniente de ordem judicial exarada na Ação Civil Pública nº
0000601-86.2020.5. 10.00006, em tramitação no TRT da 10ª Região, que ordenou suspensão
de atividades acadêmicas presenciais nas Instituições de Ensino Superior
Privadas do Distrito Federal;

b)

Considerando que todas as medidas visam à preservação a saúde em decorrência da pandemia
do COVID-19;

c)

Considerando ainda, a impossibilidade de prever o retorno das atividades presenciais, o que seria
impositivo para realização do certame referente ao processo seletivo, em espaços e ambientes
fechados.

RESOLVE:
1.

Cancelar o vestibular presencial agendado para o dia 02 de agosto do corrente ano, para oferta de
vagas para o Curso de Graduação em Medicina para o segundo semestre de 2020, instaurado por
meio do Edital nº 07,de 09 de junho de 2020.

2.

3.

Os candidatos que efetuaram o pagamento da inscrição, deverão solicitar a restituição integral do
valor pago, por meio de e-mail para o endereço uniceplac.devolucao@iades.com.br, indicando no
assunto da mensagem "RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO" .O e-mail deverá conter:
a) O nome completo e o CPF do candidato;
b) CPF do titular da conta corrente e dos dados bancários do titular da conta (nome, número do
banco, agência e conta corrente ou poupança com o respectivo dígito) para onde a restituição
deverá ser realizada.
Ficam, a partir desta data, cessados os efeitos do Edital nº 07, de 09 de junho de 2020.
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