
 

 

Edital SA 012/2020 divulga os aprovados no 

processo de seleção de transferência externa para 

acadêmicos do curso de medicina e diplomados 

para o curso de medicina da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe – UNIARP e convoca-os para 

efetuarem a matrícula. 

 

A coordenação do curso de medicina, no uso de suas atribuições institucionais, 

divulga a relação de aprovados nas avaliações teóricas e práticas referentes ao processo 

de transferência externa para o curso de medicina desta, convoca-os e define o prazo para 

matrícula e assinatura do contrato educacional.  

 

1. DOS APROVADOS 

1.1 Em conformidade com os itens 4.2.1 e 4.3.1 do edital SA 003/2020 foram 

considerados aprovados em conhecimento, habilidades e atitudes os candidatos 

listados abaixo:  

 

Candidato 
Avaliação de 

conhecimento 

Avaliação de 

habilidades e atitudes 

Daiana Caide Lopes 

Brandemburg 
Satisfatório Satisfatório 

Jakson Carlos Isoton Satisfatório Satisfatório 

Larissa da Rocha Morona Insatisfatório Insatisfatório 

Larissa E. Marcelino Satisfatório Satisfatório 

Marinize Senn Satisfatório Satisfatório 

Paula H. Zapelini Zanette Satisfatório Satisfatório 

Talitta R. Granemann Insatisfatório Satisfatório 

 



 

 

1.2 Estão classificadas para as vagas de acadêmicos disponíveis para o segundo semestre 

do curso de medicina da UNIARP as candidatas Larissa E. Marcelino e Marinize 

Senn. 

1.3 Das vagas disponíveis para portadores de diploma no terceiro período do curso de 

medicina da UNIARP, conforme item 7.2 do edital SA 003/2020, o critério de 

desempate em primeira estância é a média de aproveitamento do acadêmico no curso 

de graduação, tendo como resultado final classificam-se os candidatos Paula Hilário 

Zapelini Zanette e Jakson Carlos Isoton, sendo a candidata Daiana Caide Lopes 

Brandemburg a terceira colocada. 

1.4 No caso de abertura de novas vagas chamar-se-á o candidato subsequente. 

1.5 A aprovação dos acadêmicos não os exime de realizar as adaptações necessárias 

conforme edital SA 009/2020. 

 

2. DO PERÍODO DE MATRÍCULA 

2.1 Os candidatos aprovados deverão comparecer no dia 27 de janeiro de 2020, para 

efetivar a matricula junto à secretaria acadêmica, das 08h30min às 12h e das 

13h30min às 21h00min.  

 

Publique-se e cumpra-se.  

 

 

 

Emyr Hiago Bellaver, Ms 

Coordenador adjunto do curso de medicina UNIARP 

 

 

 

Caçador, 24 de janeiro de 2020. 

 


