EDITAL N.º 06/ 2011
TRANSFERÊNCIA EXTERNA – CURSO DE MEDICINA
1º SEMESTRE – 2012
O Pró-Reitor Administrativo e de Desenvolvimento 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:
Escola de Medicina
Campus Curitiba
Curso 2062 – Medicina
Períodos disponíveis
Ingresso 1º Semestre de 2012

2º

3º

4º

6º

Número de vagas

4

3

2

2

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.
1.2 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, nos termos do item 3 deste Edital.
1.3
As inscrições serão realizadas no período de 15 dezembro até às 23h59
(horário de Brasília) do dia 10 de janeiro de 2012, apenas via Internet no endereço
eletrônico:
http://www.pucpr.br/concursos/transferenciamedicina20121
1.4 Quando da inscrição, o candidato fará a escolha do período para o qual deseja
concorrer.
1.5 Para a inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de
R$ 270,00 (Duzentos e setenta Reais) – não restituível, sob hipótese alguma, nas
agências bancárias indicadas no momento da inscrição.

2. PROCESSO SELETIVO
2.1. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
O candidato será submetido a uma prova composta de 40 (quarenta) questões
objetivas para avaliar o conhecimento de português, interpretação de textos, dados e
fatos contemporâneos e raciocínio lógico; e uma produção de texto em forma de
redação.
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2.1.1. Para as questões objetivas cada resposta certa equivalerá a 2,0 (dois) pontos.
A redação valerá 20 pontos. As questões objetivas de múltipla escolha terão cinco
respostas alternativas cada, devendo o candidato assinalar apenas uma delas.
2.1.2. Os temas que serão abordados nas questões objetivas serão divulgados até o
início das inscrições, conforme estabelecido no subitem 1.3 deste Edital, na Internet no
endereço: http://www.pucpr.br/concursos/transferenciamedicina20121
2.2 REALIZAÇÃO DA PROVA
2.2.1. A Prova será realizada dia 17 de janeiro de 2012. Local: Câmpus Curitiba –
Rua Imaculada Conceição, 1155 – Curitiba/PR com início às 09h00 e duração de 04
horas.
2.2.2 A porta de acesso dos candidatos ao prédio onde será realizada a processo será
fechada 15 minutos antes do início das provas, não sendo tolerados atrasos. Eventual
prorrogação no fechamento dos portões ficará a critério da Comissão de Processos
Seletivos.
2.3 ANÁLISE CURRICULAR
2.3.1 Os candidatos deverão apresentar a documentação especificada no item 3 deste
Edital no dia da prova , 17 de janeiro de 2012, para o Fiscal da Sala , ao final da
mesma, antes de sair da sala de prova, para avaliação pela Coordenação do Curso
de Medicina.
2.3.2 Caso o candidato não tenha o histórico escolar que comprove a conclusão das
disciplinas no semestre atual, este deverá entregar um documento oficial da instituição
de origem que comprove quais disciplinas estão sendo cursadas, juntamente com o
histórico escolar atual.
2.3.2.1 Para o candidato aprovado no presente processo seletivo, que esteja nessa
situação, no ato da matrícula deverá entregar novo histórico escolar oficial da
instituição de origem, comprovando a aprovação nas disciplinas informadas, sob pena
de anulação da sua aprovação.
2.3.3 Não será permitida a entrega da documentação especificada no item 3 , em dia e
horários diversos do estabelecido no subitem 2.3.1 supra.
2.3.4 O candidato que se enquadrar no período curricular a que concorre será
classificado obedecida a ordem decrescente da pontuação total obtida na Prova. Em
caso de empate, adotar-se-á a maior idade cronológica do candidato.
2.3.5 Será desclassificado o candidato cuja análise curricular não resultar em
enquadramento no mesmo período a que concorre.
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 na
documentação apresentada na data estabelecida no subitem 2.3.1.
2.3.7 O currículo que não apresentar compatibilidade com o da PUCPR, conforme
período solicitado para transferência, em no mínimo, 70% (setenta) dos conteúdos
programáticos e 75% (setenta e cinco) da carga horária programada e que não
permitir adaptação segundo as normas vigentes da Universidade não será
classificado.
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2.4. RESULTADO
2.4.1 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:
http://www.pucpr.br/concursos/transferenciamedicina20121
2.4.2 Em caso de empate, adotar-se-ão como critérios de desempate:
I.
Maior nota na Redação.
II.
Persistindo o empate, maior idade cronológica do candidato.
2.4.3 Resultado Final: 27 de janeiro de 2012.
2.4.4 Matrícula: 30 de janeiro à 03 de fevereiro de 2012.
2.4.5 Não caberá recurso acerca do resultado final deste processo seletivo.

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE CURRICULAR
3.1

Documentos emitidos e validados pela secretária acadêmica da IES (Instituição

de Ensino Superior)
a.
Programa das disciplinas cursadas com aprovação da IES.
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).
Obs: Não serão aceitos documentos emitidos por via eletrônica.
a. 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.
b. Certidão de nascimento ou de casamento.
c. RG (frente e verso na mesma folha).
d. CPF (frente e verso na mesma folha).
3.2. Observações
I.

Não serão aceitas documentações via fax, correio, ou ilegíveis, bem como fora do
prazo estabelecido;
II. Em se tratando de candidato com origem de estudos realizados no exterior, os
documentos citados no subitem 3.1 e expedido pela instituição de Ensino Superior
situada fora do território brasileiro, devem ser autenticados na Embaixada da
República Federativa do Brasil no país de origem, bem como, acompanhados das
respectivas traduções elaboradas por tradutor juramentado.
III. Caso o candidato tenha cursado o ensino médio no exterior, também deverá
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apresentar comprovante de equivalência ao ensino médio brasileiro, devidamente
fornecido pelo órgão competente.

4. INFORMAÇÕES GERAIS
4.1. Para realizar a prova o candidato deverá apresentar um documento oficial 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 a prova 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 eletrônico.
4.4. Será desclassificado o candidato que:
I. não comparecer a prova;
II. utilizar-se de meio ilícito, em qualquer das fases, constatado no momento ou
posteriormente;
III. portar-se ou apresentar-se de maneira inconveniente durante a realização das
provas;
IV. Não entregar a documentação estabelecida no item 3 no prazo fixado no subitem
2.3.1. ;
V. 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, assim como
de análise curricular.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Os documentos entregues na PUCPR e não procurados no prazo de 30 (trinta)
dias, após o resultado do processo, serão inutilizados.
5.2. Novas vagas surgidas dentro dos períodos já estabelecidos serão preenchidas de
acordo com o subitem 2.3.4 do presente Edital.
5.3. O candidato, exceto o desclassificado nos termos do subitem 2.3.5 e/ou do
subitem 4.4 poderá obter a sua pontuação via Internet, a partir de 5 (cinco) dias após a
divulgação do resultado final.

5.4. 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, após a divulgação de sua
classificação, sendo condição para matrícula sua aprovação.
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5.5. A Reitoria da PUCPR, ou a quem esta delegar, resolverá os casos omissos deste
Edital podendo, inclusive, modificar suas disposições para melhor adequá-lo ao fim a
que se destina e também decidirá sobre casos excepcionais que venham a ocorrer
durante o Processo Seletivo.

Pró-Reitoria Administrativa e Pró-Reitoria Acadêmica da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná, em Curitiba, aos 12 dias do mês de dezembro de dois mil e onze.

Prof. Nélio Mauro Aguirre de Castro

Prof. Eduardo Damião da Silva

Pró-Reitor Administrativo e de
Desenvolvimento

Pró-Reitor Acadêmico
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ANEXO
TRANSFERÊNCIA EXTERNA – CURSO DE MEDICINA
Conteúdo Programático
1. RACIOCÍNIO LÓGICO
- Lógica Formal.
- Proposições categóricas.
- O diagrama de Euler/Venn nas relações entre conjuntos.
- Verdade ou falsidade das proposições categóricas.
- Silogismos categóricos.
- O tipo formal do argumento silogístico.
- Como testa silogismo através dos diagramas.
- Diagramas Lógicos.
- Afirmação e negação no conjunto dos números reais, nas proposições, nas
sentenças abertas e nas operações com conjuntos.
- Raciocínio Lógico-Matemático nos argumentos que envolvem verdades e mentiras.
- Raciocínios Matemáticos, Lógico-Numéricos e Lógico-Quantitativos.
- Raciocínio Lógico-Matemático para ficar arisco quando refletir e versátil no pensar.
- Raciocínio Lógico-Crítico.
- Raciocínio Lógico-Numérico e Quantitativo em exercícios variados.
- Raciocínio Lógico em sucessões de palavras.
- Raciocínio Lógico-Matemático em atividades que envolvem palitos de fósforo,
máximos e mínimos de funções, na teoria dos conjuntos, no sistema de numeração
decimal, nas operações, em problemas que, teoricamente, têm infinitas soluções, mas
que, na realidade, têm apenas uma ou poucas soluções e em problemas envolvendo
idades, torneiras, distâncias, tempos, velocidades, relógios, pesagens, travessias e
vasilhas.
- Raciocínio Logíco-Matemático, Numérico e Quantitativo em álgebra.
- Sucessões.
- Progressão Aritmética.
- Progressão Geométrica.
- Raciocínio Lógico-Matemático e Lógico-Quantitativo em Álgebra.
- Princípio Fundamental da Contagem.
- Probabilidade.
- Matrizes.
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- Raciocínio Matemático e Lógico Quantitativo em Trigonometria.
- Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo, Triângulo Qualquer e Círculo.
CONHECIMENTOS GERAIS
- Temas da geopolítica atual e histórica.
- Temas da política e da economia.
- Temas sociais atuais.
- Temas de desenvolvimento humano e desenvolvimento sustentável.

PORTUGUÊS

- Leitura compreensiva e interpretativa de diversos gêneros textuais.
-

Domínio

dos

tipos

textuais:

narrativo;

descritivo;

expositivo;

dissertativo/argumentativo; injuntivo; e diálogo.
- Coesão e coerência.
- Estilística – figuras de linguagem, denotação, conotação, expansão lexical etc.
- Domínio da norma padrão da língua portuguesa em seus vários aspectos
gramaticais: regências verbal e nominal, concordâncias verbal e nominal, sintaxe da
frase, colocação pronomial, pontuação, flexão verbal, crase etc.
- Domínio da nova ortografia da língua portuguesa (segundo o novo Acordo
Ortográfico – Decreto n. 6.583/2008)

REDAÇÃO

- Dissertação de/sobre temas da atualidade das diferentes áreas de conhecimento.
- Dissertação de/sobre temas abstratos.
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