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RESULTADO 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

 MEDICINA 2022/2 
 

A Universidade Católica de Brasília (UCB) torna públicos o resultado do processo seletivo de 

transferência externa do curso de Medicina, realizado dia 3 de julho de 2022, e o cronograma de matrícula 

no curso, conforme o Edital UCB nº 041/2022, em parceria com o Instituto Americano de Desenvolvimento 

(IADES), por meio de celebração realizada junto à União Brasileira de Educação Católica (UBEC), 

Mantenedora da UCB. 

 

1. CURSO, TURNO E NÚMERO DE VAGAS (Curso oferecido apenas no Câmpus Taguatinga/DF) 
 

Curso Ato Legal Grau Duração Vagas 

Medicina Portaria reconhecimento MEC  36 de 20/04/2012 Bacharel 12 semestres 7 vagas 

     

2. LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS PARA MATRÍCULA  
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3. CALENDÁRIO DE MATRÍCULA 

 

1ª CONVOCAÇÃO: de 19 a 28/07/2022 
 

Ocorrendo cancelamento de matrículas, por qualquer motivo, de candidatos já convocados e 

matriculados, serão chamados os candidatos subsequentes, na ordem de classificação, em uma única 

oportunidade, via telefone e e-mail, para se manifestarem acerca do interesse na vaga. O não atendimento à 

convocação, no prazo assinalado, importará em desistência, liberando a UCB para novas convocações. Para 

tanto, é de suma importância que os dados cadastrais do candidato estejam corretos e atualizados. 

Observações: 

1) Ao candidato impossibilitado de efetuar sua matrícula pessoalmente, será permitido fazê-la por 

intermédio de terceiro. Exige-se, no entanto, adicionalmente, procuração com firma reconhecida em 

cartório, com poderes específicos para, também, assinar contrato de prestação de serviços 

educacionais com a UBEC/UCB. 

2) A matrícula de candidato menor de 18 anos de idade deverá ser efetuada por pai/mãe ou 

responsável, salvo nos casos em que houver cessado a incapacidade para o menor, comprovada 

documentalmente, quando poderá ele próprio efetuar a sua matrícula e praticar os demais atos 

pertinentes. 

3) Os documentos apresentados mediante cópias autenticadas em cartório dispensam a apresentação dos 

originais. 
 

Atenção! 

Perderá o direito à vaga obtida no Processo Seletivo – 1ª convocação – o candidato que não 

apresentar, na data prevista para matrícula, o certificado ou diploma do ensino médio ou equivalente e demais 

documentos exigidos. 
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Também perderá o direito à vaga obtida no Processo Seletivo o candidato que não efetivar o 

pagamento da 1a parcela, emitida por meio de boleto no ato da matrícula. 

Terá a matrícula negada no presente processo:  

• O candidato na condição de Cancelado, Desligado ou Matrícula não efetivada na IES de 

origem.  

• O candidato de Instituição/Curso não credenciada(o) pelo Ministério da Educação.  

• O candidato de Câmpus não autorizado pelo Ministério da Educação (o curso é autorizado 

para funcionar em determinado local e a IES decide ofertá-lo também em local diverso, 

sem autorização do MEC) 
 

4. MATRÍCULA 

Até o limite das vagas disponíveis em cada curso/turno/local, serão chamados para matrícula, em 

primeira convocação, os candidatos que, conforme lista de classificação divulgada, obtiverem as maiores 

pontuações no Processo Seletivo e estiverem com status de SELECIONADO no quadro de resultado acima. 

Será enviado um link, via e-mail, para que o candidato possa anexar os documentos abaixo e gerar 

o boleto da primeira mensalidade.  
 

4.1 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA  
 

No ato da matrícula, deve ser enviada a seguinte documentação:  

a) carteira de identidade (ou CNH, modelo novo);  

b) certificado ou diploma do curso de ensino médio ou equivalente; 

c) histórico escolar do ensino médio ou equivalente; 

d) Histórico atualizado da instituição de origem (original); 

e) Planos de ensino da instituição de ensino (original); 

e) Declaração de vínculo acadêmico; 

f) Declaração de autoriação/reconhecimento do curso de medicina da instituição de origem (caso 

a informação não conste no histórico); 

g) Declaração de desempenho no vestibular ou que especifique a forma de ingresso no curso;  

h) CPF; 

i) contrato de prestação de serviços educacionais; 

j) comprovante de pagamento da 1ª mensalidade (fornecida no ato da matrícula), recolhida em 

qualquer agência bancária.  

Observações: 

• Perderá o direito à vaga obtida no Processo Seletivo – 1ª convocação  o candidato que não apresentar, 

na data prevista para matrícula, os documentos exigidos 

• Também perderá o direito à vaga obtida no Processo Seletivo o candidato que não efetivar o pagamento 

da 1ª parcela emitida por meio de boleto no ato da matrícula.  
 

4.2. OUTRAS INFORMAÇÕES  
 

a) A UCB não aceita transferência externa de alunos bolsistas do PROUNI.  

b) O curso de Medicina segue o regime semestral seriado, com grade curricular fechada para cada 

um dos semestres do curso.  

c) O curso de Medicina poderá ter aulas aos sábados, nos turnos matutino e/ou vespertino.  
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d) A aquisição do material de consumo, bem como o instrumental particular, necessários à realização 

das aulas práticas, correrá por conta do aluno.  

e) A aquisição da indumentária e/ou acessórios de segurança pessoal, obrigatórios nas aulas práticas, 

correrá por conta do aluno.  

f) A UBEC/UCB não se responsabiliza pela guarda de objetos do aluno, esteja ele em atividade ou 

não. i) A UBEC/UCB não se responsabiliza por danos causados ao aluno se não forem observadas 

as normas de segurança, assim como pela utilização de equipamentos da Iinstituição fora dos 

horários programados para as atividades acadêmicas.  

g) Trancamento de Matrícula: somente será permitido ao aluno trancar a matrícula no semestre 

subsequente ao semestre de ingresso.  

h) Conforme previsto em Normas da UCB, a renovação semestral de matrícula estará condicionada 

à inexistência de qualquer débito financeiro do aluno, junto à Instituição, ainda que não seja no 

mesmo curso, ou que tenha sido contraído por representante legalmente constituído. 

i) Quando da realização de aulas ou atividades fora do local de realização do curso, o transporte 

correrá por conta do aluno.  

j) No preço da mensalidade não estão inclusos serviços facultativos, tais como o estacionamento 

interno dos Câmpus, o fornecimento de material didático, cursos paralelos, ou outros serviços 

estranhos ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre a UBEC/UCB e o 

aluno.  

k) Em caso de abandono do curso, sem que o aluno solicite o cancelamento da matrícula, no 

ATENDE, este deverá pagar toda a semestralidade devidamente corrigida.  

l) O vencimento das mensalidades será, sempre, no dia 10 de cada mês, exceto a matrícula. Caso o 

dia 10 não seja dia útil, o vencimento será no dia útil imediatamente posterior.  

m) Pagamento das mensalidades: somente na rede bancária. No Câmpus Taguatinga há 1 (um) Posto 

de Atendimento Bancário (PAB): Banco Santander. 

n) Em caso de atraso no pagamento da mensalidade, esta será acrescida de juros de1% ao mês pro 

rata tempore e multa de 2%. Os boletos serão encaminhados via e-mail e estarão disponíveis ainda 

no portal do estudante (Gol). Também poderá ser retirada uma 2ª via no ATENDE - Atendimento 

Diferenciado ao Estudante, sob pena de incorrer no pagamento dos encargos retromencionados. 

o) O valor da mensalidade de cada curso será atualizado no início de cada ano letivo, conforme 

legislação vigente. 

 

5. CALENDÁRIO DE CHAMADA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA MATRÍCULA – 

LISTA DE ESPERA 

 

Havendo vagas, os candidatos aprovados e na lista de espera que não foram selecionados na 1ª 

convocação poderão ser chamados para matrícula em outras convocações, observada, rigorosamente, a ordem 

de classificação. Dessa forma, é necessário que o candidato acompanhe as convocações pelo site da UCB.  

 

Taguatinga - DF, 15 de julho de 2022. 

 

 

 

Adriana Linhares Apio 

Secretária Acadêmica 

Universidade Católica de Brasília     

              

    


