
 

 

Edital SA 093/2020 divulga os aprovados no 
processo de seleção de transferência 
externa para acadêmicos do curso de 
medicina 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 5.2.1 e 5.3.1 do edital SA 087/2020, são 

divulgados os resultados das avaliações de conhecimento, habilidades e 

atitudes dos candidatos listados abaixo:  

1.1.1 CANDIDATOS DO TERCEIRO PERÍODO: 

Candidato Conhecimentos Habilidades/Atitudes 

Alex Moreira Souza Satisfatório Satisfatório 

Ana Cláudia Tonial Desclassificada Desclassificada 

Julia Huning Satisfatório Insatisfatório 

Lucas Bottesini dos Santos Satisfatório Satisfatório 

Paola R. G. dos Santos Satisfatório Satisfatório 

 

1.1.2 CANDIDATOS DO QUARTO PERÍODO: 

Candidato Conhecimentos Habilidades/Atitudes 

Camila Iara Sampaio Ferreira Insatisfatório Insatisfatório 

Fernando Gomes de Almeida Desclassificado Desclassificado 

Karine Wakami Kruger Satisfatório Insatisfatório 

Mariceli Eloisa Nogueira Desclassificado Desclassificado 

Mariê Scortegagna Chiavini Desclassificado Desclassificado 

Paula Turra Provensi Desclassificado Desclassificado 

Roberto Flores Amaral Satisfatório Satisfatório 



 

 

Taisa Lara Sampaio Desclassificado Desclassificado 

 

1.2 A aprovação (satisfatório) dos acadêmicos não os exime de realizar as 

adaptações necessárias para completar os períodos anteriores ao 

pretendido. 

1.3  É considerado aprovado o candidato que obtêm conceito de satisfatório em 

conhecimentos, habilidades e atitudes, conforme item 5.6 do edital 

SA087/2020. 

 

2. DAS MATRÍCULAS 

 

2.1 Cumprindo o item 10.1 do edital  SA087/2020, os candidatos aprovados estão 

convocados a realizarem as matrículas no dia 31 de agosto de 2020 das 

08h:30min às 11h30min e das 13h às 21h, na secretaria acadêmica da 

UNIARP campus Caçador-SC, junto à secretaria acadêmica da IES. 

2.2 No ato da matrícula, os candidatos deverão trazer a documentação original, 

qual foi apresentada através da inscrição online. 

2.2.1 Caso não seja possível a apresentação da documentação original, tal qual 

submetida, o candidato terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

corridos para apresentá-la junto a secretaria acadêmica, sobre pena de 

perca da vaga caso não o faça. 

 

Publique-se e cumpra-se.  

 

Emyr Hiago Bellaver, Ms 

Coordenador adjunto do curso de medicina UNIARP 

 

Caçador, 27/08/2020. 


