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CALENDÁRIO 
 

ANO MÊS DIA  ATIVIDADES 

2019 

Junho 13 Início do período de inscrições 

Julho 

04 Término do período de inscrições às 18h59min 

05 Data limite para entrega dos documentos, até as 18h 

11 
Data prevista para divulgação do resultado da primeira etapa, 
disponibilizando aos candidatos as informações sobre o local de realização 
das provas e o Cartão de Inscrição no portal do UNIT. 

15 Dia de realização das Provas 

18 Data limite para divulgação do Resultado 

19 Início do período de matrícula dos classificados até o limite de vagas. 

22 Término do período de matrícula dos classificados até o limite de vagas. 

24 Início do período de convocação de excedentes. 

29 Início das aulas 
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ENDEREÇO: 

Comissão Permanente de Processo Seletivo 
Centro Universitário Tiradentes - Campus Amélia Maria Uchôa 
Av. Comendador Gustavo Paiva, 5017 – Bairro Cruz das Almas 
CEP: 57038-000 - Maceió/AL 
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EDITAL UNIT, N.º 23, de 9 de maio de 2019. 

O Centro Universitário Tiradentes – Unit –, com sede na Av. Comendador Gustavo Paiva, 5017 - Bairro Cruz das 
Almas – Maceió/AL, considerando a Legislação em vigor, com base na Lei 9.394/96, de 20.12.1996, faz saber, 
através do presente Edital, que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Transferência Externa 
de 2019, 2 º semestre, para o Curso de Medicina, com admissão prevista exclusivamente para o 
2 º , 3 º , 5 º e 7 º períodos. 
1. DOS REQUISITOS: 
1.1. Os candidatos inscritos no Processo Seletivo de Transferência Externa 2019 – 2 º semestre deverão 
obedecer aos seguintes requisitos: 
a) Ter concluído pelo menos o 1º período para as vagas do 2º período; 2º período para as vagas do 3º período;  

e 4º período para as vagas do 5º período e 6º período para as vagas do 7º período do curso de Medicina; 
b) Atender aos pré-requisitos do currículo do curso de Medicina do UNIT ao período pleiteado para a 

transferência e  
c) Originários de instituições nacionais, autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da Educação - MEC. 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. Período: De 13 de junho a 4 de julho de 2019 

2.2. Taxa de Inscrição 
2.2.1. Será admitida a inscrição somente via internet, no eletrônico http://al.unit.br, no portal do Centro 
Universitário Tiradentes, solicitada entre as 8 horas do dia 13 de junho e às 18 horas e 59 minutos do dia 4 de 
julho de 2019. As inscrições feitas no dia 04/07/2019, após 15h, somente poderão ser pagas em casas 
lotéricas ou através de cartão de crédito (no site). 
2.2.2. A taxa de Inscrição para o Processo Seletivo de Transferência Externa de 2019 - 2º semestre, objeto 
deste edital, é de R$ 769,50 (setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). 
2.2.3. O Edital está disponível no Portal do Centro Universitário Tiradentes. 
2.2.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 
2.2.5. Só é permitida uma inscrição por candidato. 

2.2.6. Para efetuar a inscrição, é imprescindível, além do Documento de Identidade, o número de Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) do candidato. 
2.2.7. Em hipótese alguma será devolvida a importância paga pelo candidato a título de taxa de inscrição. 
2.3. Os candidatos que não tiverem acesso à Internet poderão realizar suas inscrições via internet 
nos computadores disponibilizados no Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros - DAAF - 
do Campus do Centro Universitário Tiradentes, no seguinte endereço: 
a) Campus Amélia Maria Uchôa – Av. Comendador Gustavo Paiva, 5017 - Bairro Cruz das Almas – 
Maceió/AL - das 8 às 21h30, de segunda a sexta-feira; 
2.4. O recolhimento da taxa, após a data prevista para o seu vencimento, não será considerado para 
efeito de inscrição. 
2.5. INSCRIÇÃO NÃO PRESENCIAL – VIA INTERNET 
2.5.1. Para inscrever-se via internet para o Processo Seletivo de Transferência Externa 2019 –2º semestre, o 
candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://al.unit.br, no portal do Centro Universitário Tiradentes, 
durante o período de inscrições e, por meio de link correspondente ao processo seletivo, efetuar a sua 
inscrição, conforme procedimentos estabelecidos abaixo: 
2.5.2. Ler atentamente o Edital e o Requerimento de Inscrição. 
2.5.3. Preencher de forma correta e completa o formulário “Requerimento de Inscrição” e transmitir os dados 
pela internet. 
2.5.4. Imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da inscrição correspondente ou efetuar o 

pagamento em cartão de crédito. 
2.5.5. No caso de boleto bancário, efetuar o pagamento da importância referente à inscrição num prazo de até 
24 horas depois de realizada a inscrição. 
2.5.6. No ato de sua inscrição, o candidato deverá definir uma senha com o mínimo de seis (06) caracteres 
para ter acesso ao sistema. 
2.5.7. A não confirmação do pagamento da taxa de inscrição no prazo estipulado acima implicará o 
cancelamento automático da inscrição correspondente. 
2.5.8. A confirmação do recebimento da inscrição e o correspondente pagamento da Taxa de Inscrição estarão 
disponíveis na página http://al.unit.br, no portal do Centro Universitário Tiradentes, em até 48 horas após ter 
sido efetuado o pagamento da supracitada taxa. 
2.6. Inscrição será definitivamente aceita e deferida após confirmada em relação que será disponibilizada pela 
Compese/Unit, no Portal do Centro Universitário Tiradentes - Unit (al.unit.br). 
2.7. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em contato com a Compese/Unit por meio do e-mail 
compese@unit.br, ou pelo telefone 0800 729 2100, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. 
2.8. Informações complementares acerca da inscrição via internet estarão disponíveis no endereço eletrônico 
http://al.unit.br, no portal do Centro Universitário Tiradentes. 
2.9. Dos portadores de necessidades especiais. 

2.9.1. Os portadores de necessidades especiais deverão, no ato de inscrição, declará-las, bem como 
requerer por escrito à Compese/Unit, Campus Amélia Maria Uchôa – Av. Comendador Gustavo Paiva, 
5017 - Bairro Cruz das Almas – Maceió/AL - das 13 às 20h, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro 
horas) da efetivação da inscrição, os recursos necessários à realização das provas. O requerimento 
deve estar acompanhado de laudo ou atestado médico comprobatório da condição declarada. 

2.9.2. A ausência dessa informação, fornecida no prazo estabelecido no item anterior, desobriga o Centro 

Universitário Tiradentes de qualquer atendimento especial. 

2.9.3. A Compese reserva-se ao direito de analisar cada requerimento, manifestando-se de acordo com as 
normas estabelecidas no Edital UNIT, nº 23, de 9 de maio de 2019, conforme legislação em vigor. 

mailto:compese@unit.br
mailto:compese@unit.br
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2.10. É da inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados para efetivação da 
inscrição.  
2.11. Inscrição será cancelada quando houver: 
a) documentação irregular, incompleta ou não observância no item 4; 
b) devolução de cheque (qualquer que seja o motivo) utilizado para o pagamento da Taxa de Inscrição; 
c) não quitação do valor cobrado na inscrição dentro do prazo estabelecido neste Edital.  
3. DO CURSO E VAGAS 
3.1. Os candidatos serão selecionados considerando-se as vagas oferecidas para o Processo Seletivo de 

Transferência Externa do 2º semestre de 2019, conforme discriminação a seguir: 

CAMPUS AMÉLIA MARIA UCHÔA 

AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5017 - BAIRRO CRUZ DAS ALMAS – MACEIÓ/AL 

TURNO CURSO MODALIDADE CÓDIGO PERÍODO VAGAS 
  DURAÇÃO   

(ANO) 

MENSALIDADE 

EM 2019 

MENSALIDADE 2019 

COM DESCONTO 

 

Integral 

 

Medicina Bacharelado 

648 2º 05 

6,0 R$ 7.695,00 

 

R$ 6.925,50 

 

649 3º 10 

650 5º 05 

651 7º 31 

Desconto de 10% sobre o valor da parcela para os pagamentos efetuados até o dia 15 do mês do vencimento, com exceção de cada semestre, nas quais não incidirá o 
presente desconto. Após esta data e até o dia 22 do mês de vencimento, o desconto será de 5% sobre o valor da parcela. Após esta data e até o dia de vencimento não será 
concedido este desconto. Após o vencimento incidirão multa e juros. 
Aplicável somente aos cursos de graduação presencial. Os alunos que possuem crédito Universitário não terão direito a este desconto. Estes alunos deverão fazer a opção 
entre o desconto e o benefício. 
O presente desconto somente é aplicável se o aluno estiver adimplente com todas as mensalidades anteriores. 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
4.1 Os candidatos deverão apresentar os documentos, conforme relação abaixo, atualizados, autenticados e 
devidamente carimbados e assinados em todas as páginas, no mínimo de 30 (trinta) dias deste processo, de 
ensino superior do curso de Medicina da instituição de origem (autenticado pela própria instituição). 
a) Histórico escolar (original e atual) do curso de Medicina de origem; 
b) Planos de ensino pela Instituição de Ensino Superior de Origem; 
c) Declaração de regularidade acadêmica no semestre vigente (Trancado ou matriculado); 
d) Declaração de autorização ou reconhecimento do curso e de recredenciamento da IES de origem. Ou seja, 
documento que comprove serem reconhecidos o curso e o estabelecimento de ensino do qual o aluno se 
transfere (Carimbada e assinada pela Instituição) com data atual; 
e) Documentos pessoais, atualizados, RG e CPF (cópia autenticada ou original); 
f) Declaração de quitação das obrigações financeiras com a instituição de origem (Carimbada e assinada pela 
Instituição) com data atual, devendo constar a informação se há participação nos programas sociais – FIES - 
Financiamento Estudantil ou Prouni - Programa Universidade para Todos. 
4.2 Os documentos relacionados no item 4.1 deverão ser entregues, in loco, até o dia 05/07/2019, em um das 
localidades abaixo e de acordo com o horário de atendimento, não sendo aceito documentação incompleta, fora 
do prazo e/ou enviadas pelos Correios ou e-mail, sendo automaticamente eliminado o candidato. 
I Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL, Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros – DAAF, no 
seguinte endereço: 
a) Campus Amélia Maria Uchôa – Av. Comendador Gustavo Paiva, 5017 - Bairro Cruz das Almas – Maceió/AL 
- das 8 às 21h30, de segunda a sexta-feira. 
II Universidade Tiradentes – Unit/SE, Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros – DAAF, nos 
seguintes endereços: 
a) Campus Aracaju Farolândia - Av. Murilo Dantas, 300 – Bairro Farolândia - Aracaju/SE - das 8 às 21h30, de 
segunda a sexta-feira; 
b) Campus Estância – Trav. Tenente Eloy, s/n – Bairro Alagoas – Estância/SE – das 13 às 21h, de segunda a 
sexta-feira; 
c) Campus Itabaiana - Rua José Paulo Santana, 1254 – Bairro Sítio Porto - Itabaiana/SE - das 13 às 21h, de 
segunda a sexta-feira; 

d) Campus Propriá - Praça Santa Luzia, 105 - Bairro Centro - Propriá/SE - das 13 às 21h, de segunda a sexta-
feira. 
III Centro Universitário Tiradentes – Unit/PE, Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros – DAAF, nos 
seguintes endereços: 
a) Unidade Dom Bosco - Rua Dom Bosco, nº 687 - Boa Vista – Recife/PE – das 8 às 21h, de segunda a sexta-
feira;  
b) Unidade Caxangá - Av. Caxangá, nº 4477 - Cidade Universitária – Recife/PE – das 8 às 21h, de segunda a 
sexta-feira;  
c) Unidade Casa Amarela - Rua Dr. Tomé Dias, nº 202 – Casa Amarela – Recife /PE – das 8 às 21h, de segunda 
a sexta-feira;  
d) Unidade Nossa Senhora do Carmo – Rua Barão de São Borja, nº 427 – Boa Vista – Recife/PE – das 8 às 21h, 
de segunda a sexta-feira.  
IV Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes – FITS/PE, Departamento de Assuntos Acadêmicos e 
Financeiros - DAAF - no seguinte endereço:  
a) Av. Barreto de Menezes, 738 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes- PE - das 8 às 18h, de segunda a 
sexta-feira. 
5. DA SELEÇÃO 
5.1. A seleção será realizada em duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório: 
5.1.1. Primeira Etapa, que compreenderá a seleção dos candidatos para participarem da segunda etapa do 
Processo Seletivo, será análise dos documentos apresentados no item 4.1, que obedecerá aos seguintes 
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critérios: 
a) Serão pontuados módulos/disciplinas aprovados(as) pela Instituição de Ensino Superior de origem, 
registrados no histórico escolar apresentado. 
b) Nos planos de ensino apresentados pelo candidato, os nomes e cargas horarias devem estar rigorosamente 
de acordo com o registro do histórico escolar apresentado. 
c) Os planos de ensino das disciplinas aprovadas em histórico não apresentados no ato da inscrição, não serão 
analisados posteriormente, para a presente seleção. 
d) As disciplinas cursadas pelo candidato e aprovadas no histórico da Instituição de Ensino Superior de origem 

devem equivaler a, no mínimo, 75% (setenta e cinco) do conteúdo e da carga horaria do currículo do curso do 
UNIT/AL, para caracterizarem objeto de aproveitamento. 
5.1.2. O resultado da primeira etapa será divulgado até as 19 horas do dia 1 1 / 0 7 / 2 0 1 9  no endereço 
eletrônico http://al.unit.br, no portal do Centro Universitário Tiradentes.  
5.1.3. Segunda Etapa, realização de provas no dia 15/07/2019 e terão a duração total de quatro horas, 
com início previsto para as 14 horas. Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de retardatários. 
5.2. Os candidatos inscritos farão suas provas no Campus Amélia Maria Uchôa, B loco  A ,  Sa la  
20  (podendo  se  a l t era r) ,  l o ca l i zado  na  Av. Comendador Gustavo Paiva, 5017 - Bairro 
Cruz das Almas – Maceió/AL, podendo, a critério do Centro universitário Tiradentes – Unit/AL, 
realizar em outro local. 
5.3. O candidato deverá chegar ao local de realização das provas, no mínimo, uma hora antes do horário 
marcado para o seu início. 
5.4. O candidato deverá trazer no dia de realização da prova Cédula de Identidade original e atualizada e o 
Cartão de Inscrição, baixado pelo próprio candidato pela internet, a partir de 11/07/2019, para ter acesso 
ao Campus e à sala de provas, e caneta de tinta preta ou azul. 
5.5. Para a realização das provas, o candidato que não apresentar a Cédula de Identidade original (ou 
documento similar legalmente válido), não poderá participar do concurso e será automaticamente eliminado da 
seleção. 
5.6. Durante a realização das provas, não será permitida a comunicação entre os candidatos nem a utilização 
de qualquer material de consulta, exceto o fornecido pelo Centro Universitário Tiradentes. 
5.7. A Prova Teórica, compreendida com questões dissertativas, destinar-se-á a avaliar a experiência prévia 
do candidato e versará sobre conteúdo pertinente a conhecimentos específicos, conforme programa do anexo 
único deste Edital. As questões valerão no total 1000 (mil) pontos. 
5.7.1. Em se tratando de um texto dissertativo, a superestrutura prevê introdução, desenvolvimento e 
conclusão, logo, se não contiver um desses elementos, o texto faltará com a coerência. 
5.7.2. Utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Essa quantidade de linhas exclui um possível título. 
5.7.3. Cuide para que seu texto seja o mais legível possível. 

5.7.4. Utilize a norma padrão. 
5.7.5. Evite usar letra de imprensa. Se tiver de fazê-lo, realce as iniciais maiúsculas. 
5.7.6. Não use borracha para apagar. Havendo algum erro, risque a parte errada e escreva adiante. 
5.7.7. Cuide, no entanto, para que sua dissertação fique bem apresentada, com bom alinhamento de margens 
e de parágrafos. 
5.7.8. Será anulada (nota zero) a prova Teórica nos seguintes casos: 
• construída sob forma não articulada textualmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas, mapa 

conceitual ou árvore temática, etc.) 
• afastada totalmente do tema; 
• apresentada sob forma de verso; 
• assinada fora do local apropriado; 
• que possua qualquer sinal possibilitando sua identificação; 
• escrita a lápis, parcial ou totalmente; 
• esteja na folha de rascunho. 
5.8. A prova Teórica do Processo Seletivo de Transferência Externa versará sobre assuntos dos programas 
anexo Único ao Edital. 
5.9. Não será permitido ao candidato, quando do término de usa prova, levar consigo a Prova Discursiva- 
Teórica; 
5.10. Uso de banheiro será limitado aos 150 (cento e cinquenta) minutos iniciais; 

5.11. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção o candidato que durante a 

realização do exame: 
a) Não comparecer a qualquer dos exames; 
b)  Obter a nota total inferior a 500(quinhentos) pontos; 
c) Usar ou tentar usar de meios fraudulentos para sua realização; 
d) Durante a realização da prova for surpreendido em comunicação com outro candidato, verbalmente, por 
escrito ou por quaisquer outros meios; 
e) Durante ou após a realização da prova for detectado, por meio visual, grafológico ou eletrônico, que o 
candidato utilizou de meios ilícitos na realização desta; 
f) Retirar-se da sala de prova por conta própria antes do prazo mínimo previsto, de 1h30min, ou após o 
referido prazo sem a autorização do fiscal; 
g) Adotar comportamento que contrarie as orientações deste Edital ou que possa comprometer, de alguma 
forma, os trabalhos de execução do Processo Seletivo; 
h) Tentar fraudar o processo seletivo por quaisquer meios, inclusive eletrônico; 
i) Não entregar as folhas das dissertações. 
5.12. Para mais informações sobre a realização das provas, consulte o endereço eletrônico http://al.unit.br, no 
portal do Centro Universitário Tiradentes, referente ao Processo Seletivo objeto deste Edital. 
5.13. O acesso à sala de provas não será permitido aos candidatos que estejam portando aparelhos 
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eletrônicos, tais como telefones celulares, ipod, ipad, tablet, máquina fotográfica, relógio de qualquer espécie, 
etc. que deverão ser desligados pelos candidatos e acondicionados em embalagem específica a ser fornecida 
pelo Centro Universitário Tiradentes - Unit, devendo permanecer fechada até o final da prova. 
5.14. Os demais pertences pessoais dos candidatos - bolsas, sacolas, boné, chapéus, gorro ou similares, óculos 
escuros, protetores auriculares e etc - serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde 
deverão permanecer até o término das provas. 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1. O Processo Seletivo de Transferência Externa 2019 – 2º semestre será classificatório. A classificação será 
processada pela ordem decrescente dos resultados obtidos na pontuação final dos candidatos, que se dará com 
a soma dos resultados das questões das Provas T eórica. 
6.2. Em caso de empate, serão observados os seguintes critérios de desempate: 
a) Maior média aritmética global do histórico escolar apresentado; 
b) Persistindo o empate, terá preferência o de maior idade. 

7. DO RESULTADO 
7.1. Até o dia 18/07/2019, a partir 20h, será divulgada a relação dos candidatos classificados dentro do 
limite de vagas no Campus do Centro Universitário Tiradentes – Unit.AL – e pela internet. 
7.2. Em nenhuma hipótese haverá revisão ou vistas de provas do Processo Seletivo de Transferência Externa 
2019 – 2º semestre. 
8. DA MATRÍCULA 
8.1. Os candidatos classificados no Processo Seletivo de Transferência Externa 2019 – 2º semestre, até o limite 
do número de vagas ofertadas neste instrumento, terá direito à respectiva vaga, ficando condicionado o 
exercício desse direito à celebração de contrato de prestação de serviços de ensino com a Mantenedora do 
Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL, a Sociedade de Educação Tiradentes Ltda. e efetivação da 
matrícula, a saber: 

a) Matrícula é o ato pelo qual o candidato estabelece o vínculo acadêmico com o Centro Universitário Tiradentes 
– Unit/AL e garante o direito à vaga no curso para o qual foi selecionado, tornando-se aluno do Centro 
Universitário Tiradentes. 
b) A celebração do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais denominado “Termo de Adesão” precede o 
ato de matrícula e estabelece relação obrigacional entre o contratante e a mantenedora do Centro Universitário 
Tiradentes (Sociedade de Educação Tiradentes Ltda.), estando suas cláusulas dispostas no site da Unit, no 
portal do Centro Universitário Tiradentes. 
8.2. Preço referente à contratação dos serviços educacionais acima referidos corresponde aos meios didático- 
pedagógicos necessários para que o aluno possa integralizar a carga horária de seu curso necessária à 
obtenção do respectivo diploma, podendo exemplificativamente ser elencado entre eles: aulas teóricas e 
práticas, avaliações previstas no calendário acadêmico, biblioteca, estágios obrigatórios, programas de pesquisa 
e extensão entre outras atividades necessárias à formação acadêmica e profissional do discente, excluídos os 
serviços de guarda de veículos. 
8.2.1. Entre os meios didático-pedagógicos ofertados pelo Centro Universitário Tiradentes e sua mantenedora e 
referenciados no “Termo de Adesão” está a oferta de disciplinas em bloco de acordo com quantitativo de 
créditos previstos na respectiva matriz curricular a que o aluno está vinculado, não podendo haver contratação 
individual por disciplina. 
8.2.2. O candidato classificado até o limite das vagas oferecidas será matriculado nos dias 19 a 22 de julho de 
2019, nos seguintes locais e horário de atendimento: 
I Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL, Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros – DAAF, no 
seguinte endereço: 
a) Campus Amélia Maria Uchôa – Av. Comendador Gustavo Paiva, 5017 - Bairro Cruz das Almas – Maceió/AL 
- das 8 às 21h30, de segunda a sexta-feira. 
II  Universidade Tiradentes – Unit/SE, Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros – DAAF, nos 
seguintes endereços: 
a) Campus Aracaju Farolândia - Av. Murilo Dantas, 300 – Bairro Farolândia - Aracaju/SE - das 8 às 21h30, de 
segunda a sexta-feira; 
b) Campus Estância – Trav. Tenente Eloy, s/n – Bairro Alagoas – Estância/SE – das 13 às 21h, de segunda a 
sexta-feira; 
c) Campus Itabaiana - Rua José Paulo Santana, 1254 – Bairro Sítio Porto - Itabaiana/SE - das 13 às 21h, de 
segunda a sexta-feira; 
d) Campus Propriá - Praça Santa Luzia, 105 - Bairro Centro - Propriá/SE - das 13 às 21h, de segunda a sexta-
feira. 
III Centro Universitário Tiradentes – Unit/PE, Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros – DAAF, nos 
seguintes endereços: 
a) Unidade Dom Bosco - Rua Dom Bosco, nº 687 - Boa Vista – Recife/PE – das 8 às 21h, de segunda a sexta-
feira;  
b) Unidade Caxangá - Av. Caxangá, nº 4477 - Cidade Universitária – Recife/PE – das 8 às 21h, de segunda a 
sexta-feira;  
c) Unidade Casa Amarela - Rua Dr. Tomé Dias, nº 202 – Casa Amarela – Recife /PE – das 8 às 21h, de segunda 
a sexta-feira;  
d) Unidade Nossa Senhora do Carmo – Rua Barão de São Borja, nº 427 – Boa Vista – Recife/PE – das 8 às 21h, 
de segunda a sexta-feira.  
IV Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes – FITS/PE, Departamento de Assuntos Acadêmicos e 
Financeiros - DAAF - no seguinte endereço:  

a) Av. Barreto de Menezes, 738 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes- PE - das 8 às 18h, de segunda a 
sexta-feira. 
8.3. O aluno menor de 18 (dezoito) anos não emancipado não poderá assinar o Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, o que deverá ser feito pelo seu responsável ou tutor legal, anexando ao referido 
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contrato o CPF do subscritor. 
8.3.1. Caso esse aluno, menor de 18 (dezoito) anos, seja emancipado, deverá apresentar, no ato da assinatura 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, documento comprobatório. 
8.4. No dia 24/07/2019, na hipótese de haver vagas não preenchidas após o período normal de 
matrícula estabelecido no item 8.2.2 do Edital deste Processo Seletivo, o Centro Universitário Tiradentes - 
Unit convocará através de lista divulgada pela Internet no site al.unit.br, no portal do Centro Universitário 
Tiradentes, os candidatos classificados após o limite de vagas, condizente com o número de vagas 
remanescentes. As listas serão atualizadas diariamente de acordo com a necessidade. 

8.5. No caso de desistência ou de não comparecimento do candidato no prazo estabelecido, seja qual for o 
motivo, será chamado o candidato imediatamente classificado. Preenchidas as vagas oferecidas e respeitada a 
ordem de classificação, os candidatos remanescentes não terão direito à matrícula, portanto, é responsabilidade 
do candidato a consulta regular ao site. 
8.6. Documentação exigida para a matrícula (originais): 
a) Declaração contendo os dados do concurso Vestibular como: data, classificação, total geral de pontos e 
disciplinas; 
b)  Tabela de conversão (tabela de equivalência dos conceitos) para o sistema decimal, quando o sistema de 
aprovação for traduzido em conceitos, carimbada e assinada pelo estabelecimento; 
c) Titulo de Eleitor e comprovante de votação relativo às duas últimas eleições realizadas ou Certificado de 
Quitação Eleitoral para brasileiros com idade igual ou superior a 18 anos; 
d) Histórico do Ensino Médio; 
e) Certificado do Ensino Médio; 
f) Certidão de nascimento ou casamento; 
Obs.: Caso o candidato seja menor de 18 (dezoito) anos, apresentar também CPF e RG original do pai ou 
responsável; 
g) Documento de Alistamento Militar (para candidato do sexo masculino); 
h) RG. 
Obs.: Para matrícula realizada por procuração, o procurador deverá apresentar original da sua Cédula de 
Identidade e CPF, Identidade do outorgante. 
i) Comprovante de residência do candidato classificado, em Sergipe, cujo endereço deverá constar no Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais; 
*O aluno que tenha o vinculo nas unidades do grupo Tiradentes fica dispensado da apresentação dos 
documentos acima para a realização da matrícula, desde que não haja pendencia na IES de origem. 
8.7. Em qualquer hipótese, não será efetuada a matrícula do candidato que não apresentar toda a documentação 
exigida. 
8.8. Após efetuada a matrícula, caso o estudante queira cancelar o ato de vinculação com o 
Centro Universitário Tiradentes, deverá requerer o “cancelamento da matrícula” junto ao Setor de 
Fidelização. 
8.8.1. Será garantida ao aluno a devolução de 70% (setenta por cento) da primeira parcela do 
contrato, paga por ocasião da matrícula, na hipótese de o pedido de cancelamento de matrícula 
junto ao Setor de Fidelização do Centro Universitário Tiradentes – Uni t/AL  - até o dia 
05/08/2019. 
8.8.2. O deferimento de pedido de cancelamento de matrícula, protocolado a partir do 1º dia útil de 
cada mês, ficará condicionado ao pagamento da prestação contratual, referente ao mês do 
respectivo pedido de cancelamento. 
8.8.3. A desistência do aluno sem a formalização do pedido de “cancelamento de matrícula” não o 
desobriga de adimplir com todas as demais parcelas previstas no Contrato celebrado com a 
mantenedora do Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL. 
8.9. Não serão deferidos pedidos de aproveitamento de estudos de disciplinas já cursadas pelo 
candidato, cuja oferta no Unit/AL é feita em periodização superior ao período pleiteado para a 
transferência.  
8.10. Aos alunos matriculados nos cursos oferecidos pelo Centro Universitário Tiradentes – 
Unit/AL  aplicam-se as normas estabelecidas no seu Regimento Geral e demais diplomas legais 
em vigor, especialmente aquelas descritas no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS. 

9. DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 
9.1. A Comissão do Processo Seletivo – Compese, nomeada pelo Reitor, será composta pelos seguintes 
componentes: 
a) 1 (Um) representante da Central de Concursos – Presidente 
b) 1 (Um) representante do Departamento de Assuntos Acadêmicos e  
c) 3 (Três) representantes da Coordenação do Curso de Medicina. 
9.2. A Compese poderá modificar o presente Edital visando ao melhor êxito do Processo Seletivo, bem como 
baixará instruções complementares, quando couber, aos termos e dispositivos explicitados neste Edital. As 
modificações, se necessárias, serão divulgadas e estarão de acordo com a legislação vigente. 
9.3. Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão avaliados pela Compese. 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. A efetivação da inscrição no Processo Seletivo de Transferência Externa 2019 – 2º semestre do 
Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL – implica o conhecimento e aceitação das disposições deste Edital, 
bem como das demais normas e instruções estabelecidas para o Concurso. 
10.2. Em qualquer dos cursos oferecidos pelo Centro Universitário Tiradentes – U n i t /A L  -  poderão 
ocorrer aulas e outras atividades acadêmicas em quaisquer locais e/ou instalações desta IES, de acordo 
com orientação da Coordenação do Curso correspondente, em qualquer dia letivo, compreendido entre 
segunda-feira e sábado, inclusive. 
10.3. Terá a matrícula cancelada, em qualquer época, o candidato que tiver participado do Processo Seletivo 
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ou efetuado matrícula fazendo uso de documentos ou informações falsas, fraudulentas, eivadas de 
irregularidades ou outros atos ilícitos. 
10.4. O presente Processo Seletivo de Transferência Externa é válido exclusivamente para o ingresso no 2º 
semestre de 2019 e para candidatos originários de instituições nacionais, autorizadas e/ou reconhecidas pelo 
Ministério da Educação - MEC. 
10.5. O Centro Universitário Tiradentes - Unit não se responsabilizará por pertences dos candidatos deixados 
na sala de exame, especialmente aqueles cujo emprego está proibido durante o Processo Seletivo.  

 
 
Maceió/AL, 23 de maio de 2019. 

 
 
 
 
 

Dario Arcanjo de Santana 
  Reitor do Centro Universitário 
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ANEXO ÚNICO 

 
EDITAL PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA (MEDICINA)  2019 – 2º SEMESTRE 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Para o 2º Período 

 

• Embriogênese, os folhetos e anexos embrionários, a membrana placentária, o desenvolvimento fetal e a 
teratogênese; História da Medicina e do ensino médico; Aprendizagem Baseada em Problemas como ferramenta 
de autoaprendizagem; A importância da ética e bioética nas relações médico-paciente; O médico, sociedade, 
cidadania, religião e saúde; A sexualidade, reprodução, fertilidade, hereditariedade, e as formas de concepção na 
modernidade; Aspectos éticos e legais da interrupção da gestação; Políticas Públicas relacionadas ao Planejamento 
Familiar e ao Programa de Pré-Natal; Atuação da vigilância epidemiológica e sanitária; Níveis de atenção e os 
níveis de assistência em saúde. 
• Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo. 

 

2. Para o 3º Período 

 
• Embriologia do pâncreas; Embriologia do intestino delgado; Explicar a absorção de micromoléculas 
(monossacarídeos); Explicar a absorção de micromoléculas (aminoácidos); Absorção de micromoléculas (lipídeos); 
Conceituar e estabelecer os mecanismos de ação das estatinas; Conceituar e estabelecer os mecanismos de ação 
dos hipoglicemiantes orais e das Insulinas; Reações e estruturas bioquímicas que regulam o metabolismo 
energético, destacando a participação dos carboidratos, lipídeos, proteínas e demais nutrientes. Doenças e 
síndromes metabólicas envolvidas nos distúrbios metabólicos como diabetes, erros inatos do metabolismo e 
dislipidemias. 
• Fisiologia Celular / Molecular / SNA; receptores celulares; Farmacodinâmica; Potencial de ação; Membrana 
celular; conceituar e estabelecer os mecanismos de ação das Catecolaminas; Controle Neuroendócrino; Fisiologia 
do Intestino grosso na importância da absorção e regulação da absorção de água; Embriologia do Sistema urinário 
(renal); Embriologia do Sistema Respiratório (alto e baixo); Embriologia do Sistema Cardiovascular; Controle 
neuroendócrino; Termorregulação; Função respiratória; Ritmo circadiano; Dinâmica respiratória; Trocas gasosas; 
Equilíbrio acidobásico; Função urinária; Equilíbrio hidroeletrolítico; Excreção; Sistema renina, angiotensina, 
aldosterona; Função cardiovascular; ritmo cardíaco; Mecanismo regulador da Pressão Arterial; Função digestória; 
Indivíduo biopsicossocial. 
• Agentes agressores (físicos, químicos, nutricionais, biológicos e psicossociais); Imunidade inata e adquirida na 
reação de defesa do organismo; Resposta imune celular, humoral e memória imunológica; Imunização ativa e 
passiva; imunodeficiências congênitas e adquiridas; hipersensibilidade (Tipo I, II, III, IV); Lesão celular reversível 
e irreversível e reparação tecidual; Adaptação e/ou morte celular; Pele fino-espessa; Exame físico dos sistemas. 
• Metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas; Exames que avaliam a função renal; conhecer o hemograma 
e sua importância na clínica médica; interpretar o eritrograma, relacionando-o as anemias carenciais e anemias de 
doença crônica; interpretar o leucograma, relacionando-o as infecções bacterianas e virais; Interpretação de 
urocultura X sumário de urina. 
• Aspectos Morfofuncionais, normais, patológicos, e imagenológicos aplicados ao sistema nervoso. 

 

3. Para o 5º Período 

 

 Interpretação dos exames hematológicos II, bioquímicos II, imunológicos II, parasitológicos II, microbiológicos e 
de uroanálise II. Conhecimento para solicitação e correlação dos exames laboratoriais à clínica II. 

 Semiologia pediátrica nos seus diversos aspectos. Medidas antropométricas. Curvas de crescimento da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Semiologia neurológica, com enfoque no desenvolvimento 
neuropsicomotor da criança. Semiologia do recém-nascido, da criança, do adulto e do idoso. Anamnese do 
adolescente. Semiologia de olhos; boca; nariz e seios paranasais, orelhas, sistema circulatório, sistema 
respiratório. Observação clínica do idoso, entendendo o papel do cuidador. Mini-exame do estado mental e 
exame neurológico. 

 Processos patológicos que afetam o idoso. Causas de adoecimento nos idosos. As doenças da população idosa. 
Doenças que acometem outras faixas etárias e que nos idosos apresentam manifestações não habituais. A 
humanização no atendimento à população idosa. Expectativa de vida do idoso. Necessidades nutricionais do 
idoso. Depressão e estados demências. Políticas públicas dirigidas ao idoso. Estatuto do idoso. Aspectos 
Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo. 

 Desenvolvimento do sistema nervoso e as regiões do encéfalo. Vias sensitivas: tato, olfato, paladar, visão, 
audição.  Os mecanismos do sono, vigília, aprendizagem e memória. O sistema límbico e suas funções. 
Desenvolvimento da personalidade relacionando às influências familiares, sociais e genéticas. Inteligência 
emocional. Os receptores e os mecanismos de propriocepção, o equilíbrio e a dor. As escalas de avaliação dos 
níveis de consciência. O trauma à sedação, aos aspectos psicológicos e à função cognitiva. Dados 
epidemiológicos relacionados aos distúrbios sensoriais. O estresse como causa de distúrbios sensoriais. Doenças 
psicossomáticas. As bases farmacológicas das interações medicamentosas, abuso de drogas, anestésicos e 
psicotrópicos. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do 
módulo. 

 O crescimento normal, suas alterações: desnutrição, obesidade e as principais causas de mortalidade infantil. 
Monitorizarão do crescimento por meio de curvas pôndero-estaturais. Programas de vigilância nutricional do 
Ministério da Saúde (SISVAN).  O aleitamento materno, o crescimento e o desenvolvimento do ser humano.  
Prevenção de doenças e sua contribuição no desenvolvimento na imunidade. Principais carências nutricionais e 
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suas manifestações na infância. Papel dos aspectos ambientais e do saneamento básico na gênese das doenças. 
Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo. 

 Programas do Ministério da Saúde voltados à saúde perinatal, infantil, do adolescente e idoso. Fluxograma nas 
Unidades Básicas de Saúde. .O Programa Nacional de Imunizações. Monitoramento do crescimento e 
desenvolvimento da criança e do adolescente. Saneamento básico na prevenção de doenças.  

 Exame do desenvolvimento anormal da gravidez, apresentações anormais e falhas na rotação interna. Exame do 
recém-nascido. Exame microscópico de secreção vaginal. Discussão e pratica do como abordar com os pacientes 
temas delicados, como a sexualidade. Noções de políticas de planejamento familiar.  

 Introdução à Farmacologia. Conhecimentos gerais de Farmacocinética (Fases ADME – Absorção, Distribuição, 
Metabolismo e Excreção de drogas).  Princípios gerais e moleculares da ação dos fármacos. Farmacodinâmica 
geral – (Alvos moleculares para a ação de drogas, Agonistas e Antagonistas. Tipos de antagonismos). Modo de 
atuação dos fármacos – Aspectos celulares da excitação, contração e secreção. Métodos e Medidas em 
Farmacologia. Mecanismos das Interações Farmacológicas. Fundamentos de Toxicologia – Tipos de toxicidade de 
fármacos, Mecanismos gerais de lesão e morte celular induzido por toxinas, Mutagênese, Teratogênese e 
Carcinogênese, Reações alérgicas aos fármacos.  

 Programas de combate ao câncer. Programa de saúde da mulher, referência e contra referência. Patologias 
ginecológicas e obstétricas mais prevalentes na área de abrangência. Prevenção do câncer ginecológico, colo do 
útero e mamas. Climatério e Planejamento familiar. Programas de proteção ambiental. Risco de contaminação 
ambiental. Saneamento básico, parasitoses e controle de vetores e roedores.   

 Conhecer os fatores de risco da atividade humana que tenham repercussão na saúde individual e coletiva, nas 
áreas de toxicologia, saúde do trabalhador, oncogênese, fatores externos e poluição em geral.  

 Conceitos patofisiológicos do crescimento de tumores e aterosclerose. 
 Problema de reprodução e regularidade durante a gestação, parto e concepção. Problemas sexuais. 

 

4. Para o 7º Período 

 

• Anamnese psiquiátrica; Distúrbios do humor; O medo patológico; Os distúrbios do comportamento; Principais 

síndromes psiquiátricas; Indicações de tratamento e opções terapêuticas; A assistência primária à saúde 

psicossocial (ambulatórios, CAPS); Os fatores sociais como desencadeantes de problemas mentais e 

comportamentais; A ligação entre queixas somáticas e problemas psicossociais. 

 • Hemostasia; Distúrbios dos fatores de coagulação; Elementos da cascata de coagulação; Manifestações clínicas 

das hemorragias digestivas altas e baixas; Métodos diagnósticos utilizados nas síndromes hemorrágicas e 

trombóticas; Interações medicamentosas que podem levar a distúrbios hemorrágicos; Causas de intoxicação 

exógena relacionadas aos distúrbios da coagulação; Terapêuticas utilizadas nos distúrbios hemostáticos e de 

coagulação; Indicações da hemoterapia, do uso de hemoderivados, os riscos transfusionais, bem como as suas 

repercussões nos aspectos éticos e religiosos; Políticas de saúde relacionadas aos hemoderivados.  

• Causas de perda de peso;  Avaliação clínica e laboratorial da perda de peso; Tratamento das causas específicas e 

fatores associados; Infecções e os mecanismos responsáveis pelo emagrecimento; Estados psicológicos 

contribuintes para a evolução favorável/desfavorável nas doenças consumptivas; Mecanismos fisiopatológicos 

envolvidos na rápida perda de peso relacionadas ao desequilíbrio da utilização de nutrientes; Fatores de risco e de 

prognóstico nas síndromes metabólicas; Papel do sistema endócrino nas síndromes consumptivas; Abuso de 

drogas e as consequências ao metabolismo; Políticas públicas relacionadas às doenças consumptivas. 

• Interpretação do laboratório em clínica médica – limitações e racionalização; Diagnóstico laboratorial das 

anemias I; Diagnóstico laboratorial das anemias II; Exames laboratoriais em doenças hepáticas; Análise 

laboratorial da ascite; Análise laboratorial dos derrames pleurais; Alterações laboratoriais na Insuficiência renal 

aguda e crônica; O laboratório no estudo das alterações da coagulação; Autoimunidade e doenças imunológicas; 

Exames laboratoriais em doenças onco-hematológicas; Marcadores tumorais; Avaliação laboratorial dos eixos 

endocrinológicos; O laboratório nas doenças infecciosas; Diagnóstico e monitoramento laboratorial do diabetes. 

• Preparação para o ato operatório; Assepsia e antissepsia; Material cirúrgico; Equipe cirúrgica; Local das 

operações; Paramentação; instrumental cirúrgico; Fios; Nós e suturas; Cicatrização das feridas; Complicações das 

feridas cirúrgicas; Metabologia cirúrgica – resposta endócrino e metabólica ao trauma cirúrgico; Anestésicos 

locais; Ética e profissionalismo em cirurgia. 

• Aspectos Morfofuncionais, normais, patológicos, e imagenológicos aplicados ao sistema nervoso. 
 

 


