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EDITAL Nº 08/2021 – PROAC 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FRANCISCANA, PARA O 

SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DO ANO DE 2021, E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS NELE CLASSIFICADOS NO  

LIMITE DAS VAGAS. 

 

A Coordenadoria de Seleção e Ingresso dos Cursos de Graduação da Universidade Franciscana - UFN faz saber aos 

interessados que estarão abertas, apenas pela internet (www.ufn.edu.br), do dia 03 de maio de 2021 até às 23 horas e 59 minutos 

do dia 10 de junho de 2021, horário de Brasília, as inscrições para o Vestibular de Inverno 2021 – Medicina, que destina-se ao 

preenchimento de novas vagas no segundo semestre letivo do ano de 2021, no Curso de Medicina, conforme o item 2.7 deste 

edital. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. Em atenção as consequências da circulação do Novo Coronavírus (COVID-19), associadas às implicações legais e 

comportamentais decorrentes da situação de pandemia instaurada, serão utilizadas para fins de classificação no Vestibular de 

Inverno 2021 – Medicina, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020, 

de escolha do candidato. 

1.2. O Vestibular de Inverno 2021 – Medicina destina-se a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente. 

1.3. Após a confirmação da matrícula, o estudante, em qualquer modalidade, estará sujeito aos mesmos critérios de avaliação, 

frequência e pagamento dos encargos educacionais regimentais dos demais estudantes regularmente matriculados. 

1.4. É vedada, em qualquer hipótese, a permuta de vaga entre candidatos classificados no Vestibular de Inverno 2021 – Medicina. 

1.5. Não é permitido ao estudante ingressante o trancamento total da matrícula durante o primeiro semestre no curso.  

1.6. O Curso de Medicina terá como sede de oferta a UFN, localizada à Rua dos Andradas, 1250, Prédio 17 – Santa Maria / RS, 

CEP 97010-030. 

1.7. Eventualmente, o curso de Medicina poderá ministrar aulas teórico-práticas em turno diferente daquele de funcionamento do 

curso, assim como, as atividades de estágio (internato) poderão ser desenvolvidas em instituições/órgãos de saúde localizadas 

em municípios próximos que possuam instrumento de cooperação (convênio) firmado. 

 

2. INSCRIÇÕES E VAGAS 

 

2.1. As inscrições para o Vestibular de Inverno 2021 – Medicina ocorrerão somente pela internet, por meio do endereço eletrônico 

www.ufn.edu.br/vestibular, no período de 03 de maio de 2021 até às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de junho de 2021, horário 

de Brasília. 

2.2. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta reais), pagável via Sistema Bancário, com vencimento em 11 

de junho de 2021, não havendo direito de restituição do valor por motivo qualquer. 

2.3. A UFN não se responsabiliza por inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas 

de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados. 

2.4. No formulário eletrônico de inscrição o candidato informará, obrigatoriamente, o seu nome completo, número de seu Cadastro 

de Pessoa Física (CPF), número do documento de identificação (RG, CNH, Passaporte, CTPS ou Carteira de Órgão/Conselho de 

Classe), o número de inscrição do ENEM de sua escolha (2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020), e-mail, telefone, bem como outros 

dados de cadastro. 

2.5. O candidato inscrito poderá alterar, por meio do endereço eletrônico www.ufn.edu.br/vestibular, até o dia 10 de junho de 

2021, os seguintes dados da inscrição: 

a) O número de inscrição do ENEM;  

b) Os dados cadastrais, exceto o número de CPF. 

2.6. É de inteira responsabilidade do candidato fornecer um número válido de inscrição na edição do ENEM de sua escolha, que 

será utilizado para obtenção das respectivas notas para classificação no processo seletivo. 

2.7. As vagas ofertadas para o curso de Medicina da UFN, na modalidade presencial, constam na tabela a seguir: 
 

CÓDIGO CURSO  ATO REGULATÓRIO TURNO VAGAS  DURAÇÃO 

1183313 Medicina (Bacharelado) (1) 
Portaria MEC nº 399/14 

DOU de 23/07/2014 
Integral 40 6 anos 

Legenda de notas: (1) O curso de Medicina tem capacidade de 50 (cinquenta) alunos por turma de disciplina. 

 

2.8. As vagas ofertadas, conforme item 2.7 deste edital, têm validade somente para ingresso no segundo semestre letivo de 2021, 

não havendo, em hipótese alguma, a reserva de vaga no Vestibular de Inverno 2021 – Medicina. 

http://www.ufn.edu.br/
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3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. A regularidade da inscrição (homologação) deverá ser consultada pelo candidato no endereço eletrônico 

www.ufn.edu.br/vestibular, no dia 16 de junho de 2021, até às 18 horas. 

3.2. O candidato com inscrição não homologada terá o dia 17 de junho de 2021 para submeter recurso justificado, realizando-o, 

exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.ufn.edu.br/vestibular. 

3.3.  Não será homologada a inscrição do candidato que, no processo de inscrição, preste informações incompletas, imprecisas 

e falsas, ou ainda, em desacordo com qualquer outro item deste edital. 

3.4. Somente estará apto a participar da seleção para o Vestibular de Inverno 2021 – Medicina o candidato com inscrição regular 

(homologada), transcorrido o prazo para recurso. 

 

4. PROCESSO SELETIVO 

 

4.1. A classificação ao Vestibular de Inverno 2021 – Medicina será realizada por meio da média aritmética simples das notas do 

Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM do ano de escolha do candidato (2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020). 

4.2. O cálculo da média aritmética simples das notas do ENEM levará em consideração as notas das quatro áreas do 

conhecimento e nota da redação, arredondadas em uma única nota com duas casas decimais após a vírgula. 

4.3. A classificação ocorrerá em ordem decrescente da nota obtida, resultado do cálculo da média aritmética simples das notas 

do ENEM do ano de escolha do candidato, sendo considerada como nota mínima para participação no Vestibular de Inverno 2021 

– Medicina, 600 pontos. 

4.4. A aprovação no Vestibular de Inverno 2021 – Medicina conferirá ao candidato o direito a uma vaga no segundo semestre 

letivo de 2021, no Curso de Medicina da UFN, observadas a duração e turnos de oferta, segundo o disposto neste edital. 

 

5. CRITÉRIO DE DESEMPATE E ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1. Para os casos de candidatos com a mesma nota do ENEM (média), serão utilizados os seguintes critérios para desempate 

para classificação no Vestibular de Inverno 2021 – Medicina: 

a) Primeiro – será melhor classificado o candidato com maior nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

b) Segundo – será melhor classificado o candidato com maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias; 

c) Terceiro – será melhor classificado o candidato com maior idade. 

5.2. Será eliminado do Vestibular de Inverno 2021 – Medicina o candidato inscrito que: 

a) Não tiver, por qualquer motivo, a inscrição homologada; 

b) Fornecer número inválido de inscrição no ENEM; 

c) Obtiver nota 0 (zero) na Redação do ENEM; 

d) Obtiver média aritmética simples das notas do ENEM inferior a 600 pontos; 

e) Fizer uso de informação falsa, imprecisa ou em desacordo com os ditames do edital.  

 

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

6.1. O Resultado Final contendo a lista dos aprovados em Primeira Chamada no Vestibular de Inverno 2021 – Medicina será 

divulgada no dia 25 de junho de 2021, até às 18h, pelos meios de comunicação locais e no endereço eletrônico 

www.ufn.edu.br/vestibular. 

6.2. Serão chamados para matricular-se em Primeira Chamada os 40 (quarenta) primeiros candidatos na ordem decrescente da 

lista de classificação, sendo os demais candidatos classificados em Lista de Espera Preliminar (suplência). 

6.3. É assegurado o direito ao candidato classificado, ou não, de ter acesso ao seu desempenho no processo seletivo, que será 

divulgado a partir de 25 de junho de 2021, por meio do endereço eletrônico www.ufn.edu.br/vestibular. 

6.4. No caso de as vagas ofertadas não serem preenchidas na sua totalidade em Primeira Chamada, serão convocados os 

candidatos da Lista de Espera Definitiva para o preenchimento das vagas remanescentes, por meio do sistema de Chamada 

Digital Complementar. 

6.5. A Lista de Espera Preliminar será divulgada no dia 25 de junho de 2021, até às 18h, e será composta por candidatos, da 

posição 41ª (quadragésima primeira) até a posição 1.500ª (milésima quingentésima), aptos a manifestarem interesse de 

participação no sistema de Chamada Digital Complementar do Vestibular de Inverno 2021 – Medicina. 

6.6. O candidato constante da Lista de Espera Preliminar que não realizar o procedimento de manifestação de interesse de 

participação na Chamada Digital Complementar será excluído da Lista de Espera Definitiva e não será relacionado em 

chamamentos subsequentes. 

6.7. A Lista de Espera Definitiva, exclusivamente observada para fins de chamamentos subsequentes, será divulgada no dia 30 

de junho de 2021, até às 12h, e será composta por candidatos na ordem decrescente de classificação, que manifestaram, via 

sistema informatizado, o interesse de participação no sistema de Chamada Digital Complementar. 

6.8. Caso o Curso de Medicina ainda apresente vaga aberta após à confirmação de matrícula da Primeira Chamada e 1ª Chamada 

http://www.ufn.edu.br/vestibular
http://www.ufn.edu.br/vestibular
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Digital Complementar, novas chamadas poderão ocorrer, respeitando-se a autonomia universitária, podendo, inclusive, ser 

ampliado o número de candidatos da Lista de Espera. 

6.9. É responsabilidade do candidato acompanhar periodicamente adendos, aditivos, erratas, homologações e convocações, 

referentes ao Vestibular de Inverno 2021 – Medicina por meio do endereço eletrônico www.ufn.edu.br/vestibular.  

 

7. MATRÍCULA 

 

7.1. Para matricular-se o candidato classificado em Primeira Chamada deverá acessar o Portal do Aluno (Agenda) por meio do 

endereço eletrônico www.ufn.edu.br/agenda, fazendo uso dos mesmos dados de acesso (login e senha) utilizados na inscrição do 

Vestibular de Inverno 2021 – Medicina, no dia 28 de junho de 2021, no horário das 8h às 18h. 

7.2. Caso não lembre os dados de acesso, o candidato poderá redefini-los no ambiente do Portal do Aluno (Agenda). 

7.3. O processo de matrícula ocorrerá em 3 (três) etapas, sendo:  

a) seleção de disciplina para o semestre letivo;  

b) upload (envio) dos documentas de matrícula; e 

c) celebração do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

7.4. A seleção das disciplinas ocorrerá por meio de Sistema Eletrônico, em que a matrícula recomendada partirá de um mínimo 

inicial obrigatório de disciplinas, obedecendo a ordem estrutural e formativa do currículo do curso de graduação. 

7.5. Durante o processo de seleção das disciplinas o candidato poderá utilizar o sistema de Chat Online, que funcionará das 8h 

às 18h, para prestar orientações e elucidar dúvidas dos candidatos. 

7.6. Após a seleção de disciplina no processo de matrícula, em segunda etapa, o candidato deverá anexar (Upload) 

eletronicamente os documentos de matrícula, conforme alínea “b” do item 7.3, considerando-se como válidos, somente, os 

seguintes tipos/formatos de arquivo digitais: PDF, Word (.doc, .docx) e Imagem (.jpg, .jpeg e .png). 

7.7. O Sistema de confirmação de matrícula suportará, somente, documentos digitais com tamanho inferior a 20Mb, assim, 

arquivos maiores não serão aceitos. 

7.8. Em terceira etapa, para concluir o processo de matrícula, o candidato celebrará um Contrato de Prestações de Serviços 

Educacionais com a UFN, conforme alínea “c” do item 7.3, pelo prazo determinado de 6 (seis) meses. 

7.9. O contrato firmado será automaticamente renovado, sucessivamente, pelo mesmo período, por meio da matrícula para o 

próximo semestre letivo, realizada pelo estudante por meio de sistema informatizado de acesso restrito (Portal do Aluno).  

7.10. Estará disponível ao candidato, ao final do processo de matrícula, o boleto bancário referente a primeira mensalidade do 

semestre letivo, com vencimento programado, que não poderá ser alterado. 

7.11. Ao finalizar o processo de matrícula, o candidato terá, em seu nome, um número de matrícula aberta em consequência do 

primeiro Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, no qual serão lançados os dados pessoais e estudantis 

 

8. DOCUMENTOS DE MATRÍCULA 

 

8.1. O candidato deverá, obrigatoriamente, enviar por meio do sistema informatizado, os seguintes documento válidos: 

a) Certidão de nascimento ou casamento; 

b) Documento de identificação com foto, entre eles: RG (preferencial), CNH, CTPS, Passaporte ou Carteira profissional 

de órgão ou classe - para os candidatos estrangeiros, a prova de permanência legal no Brasil (CRNM – Carteira de 

Registro Nacional Migratório); 

c) CPF do candidato; 

d) Prova de quitação das obrigações eleitorais e militares (quando for o caso); e 

e) Histórico Escolar do Ensino Médio com Certificado de Conclusão. Para os cursos com habilitação profissionalizante, 

deverá constar no histórico escolar a aprovação no estágio curricular conforme legislação. Para os cursos concluídos no 

exterior, deverá constar a Declaração de Equivalência do Ensino Médio no Brasil. 

 

9. CHAMADA DE SUPLENTES EM LISTA DE ESPERA 

 

9.1. Todos os candidatos (ou seus representantes), classificados na Lista de Espera Preliminar, estão convocados, nos dias 28 e 

29 de junho de 2021, a confirmar interesse de participação na Chamada Digital Complementar, com vistas ao preenchimento 

das vagas não preenchidas em Primeira Chamada no Vestibular de Inverno 2021 – Medicina. 

9.2. A Chamada Digital Complementar do Vestibular de Inverno 2021 – Medicina ocorrerá, exclusivamente, de forma virtual 

(eletrônica), em duas fases: 

a) confirmação de interesse na Chamada Digital Complementar via sistema informatizado; e 

b) matrícula do candidato chamado, considerando-se o número de vagas e a sua classificação na Lista de Suplência 

Definitiva. 

9.3. A confirmação de interesse, por parte do candidato, quando da sua participação na Chamada Digital Complementar, ocorrerá 

por uma única vez, sendo esta realizada, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.ufn.edu.br/vestibular. 

9.4. O candidato que não concluir efetivamente a confirmação de interesse, a ser realizada conforme item 9.3 deste edital, não 

http://www.ufn.edu.br/vestibular
https://www.ufn.edu.br/site/agenda/
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será relacionado na Lista de Espera Definitiva do Vestibular de Inverno 2021 – Medicina e não terá direito a matricular-se. 

9.5. A Lista de Espera Definitiva no Curso de Medicina é composta por candidatos classificados que confirmaram interesse de 

participação na Chamada Digital Complementar.  

9.6. As datas de divulgação das listas de espera preliminar e definitiva estão previstas no item 6 deste edital. 

9.7. O número de vagas para a 1ª Chamada Digital Complementar no Curso de Medicina será divulgada juntamente à Lista de 

Espera Definitiva. 

9.8. A 1ª Chamada Digital Complementar, contendo o nome dos candidatos chamados será divulgada no dia 1º de julho de 

2021, até às 12h. 

9.9. O processo de matrícula para candidatos aprovados na 1ª Chamada Digital Complementar será realizada no dia 02 de 

julho de 2021, no horário das 8h às 18h, por meio do endereço eletrônico www.ufn.edu.br/agenda. 

9.10. O processo de matrícula da 1ª Chamada Digital Complementar ocorrerá de forma idêntica ao processo de confirmação de 

matrícula dos candidatos classificados em Primeira Chamada, conforme itens 7 e 8 deste edital. 

9.11. Não havendo o preenchimento total das vagas ofertadas na 1ª Chamada Digital Complementar, chamamentos subsequentes 

poderão ocorrer, sendo estes divulgados por meio do endereço eletrônico www.ufn.edu.br/vestibular. 

 

10. CRONOGRAMA SIMPLIFICADO 
 

CRONOGRAMA DO VESTIBULAR DE INVERNO 2021 – MEDICINA 

Período de Inscrições - preenchimento do formulário eletrônico e geração do 

boleto no valor de R$50,00. 
03/05 a 10/06/2021 – www.ufn.edu.br/vestibular 

Data limite para pagamento da taxa de inscrição 11/06/2021 – Sistema bancário 

Consulta da regularidade da inscrições pelo candidato (homologação) 16/06/2021 – www.ufn.edu.br/vestibular, até às 18h. 

Data limite para recurso referente a problemas de inscrição 17/06/2021 – www.ufn.edu.br/vestibular 

Divulgação do Resultado Final (1ª Chamada – 40 melhor classificados) 25/06/2021 – www.ufn.edu.br/vestibular, até às 18h. 

Divulgação da Lista de Espera Preliminar 25/06/2021 – www.ufn.edu.br/vestibular, até às 18h. 

Disponibilização do desempenho individual 25/06/2021 – www.ufn.edu.br/vestibular, até às 18h. 

Prazo para manifestação de interesse de participação na Chamada Digital 
Complementar 

28 a 29/06/2021 – www.ufn.edu.br/vestibular 

Confirmação de matrícula da 1ª Chamada 28/06/2021 – www.ufn.edu.br/agenda , das 8h às 18h. 

Divulgação de vagas e Lista de Espera Definitiva para Chamada Digital 
Complementar 

30/06/2021 – www.ufn.edu.br/vestibular, até às 12h. 

Divulgação da 1ª Chamada Digital Complementar 1º/07/2021 – www.ufn.edu.br/vestibular, até às 12h. 

Confirmação de matrícula da 1ª Chamada Digital Complementar 02/07/2021 – www.ufn.edu.br/agenda , das 8h às 18h 

 

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

11.1. O aproveitamento de estudos já realizados pelo candidato em data anterior ao ingresso no curso, oriundos de Instituição de 

Ensino Superior reconhecida, nacional ou estrangeira, pode ser requerido respeitando-se, para isso, os prazos estabelecidos pelo 

Calendário Acadêmico vigente e demais normas institucionais sobre o tema. 

11.2. Para os estudos realizados em instituições de ensino estrangeiras, os documentos comprobatórios para avaliação do 

aproveitamento de estudos devem ser apresentados em versão traduzida por tradutor juramentado, exceto nos casos em que se 

mantenham acordos internacionais de cooperação que tratem do contrário. 

11.3. No caso da desistência, cancelamento da matrícula, transferência para outra Instituição de Ensino Superior ou abandono de 

curso por parte do aluno, serão aplicadas as diretrizes previstas no Guia Acadêmico vigente e demais normas institucionais. 

11.4. Confirmado o baixo número de matrículas realizadas no curso, em número inferior a 25 alunos, a Universidade Franciscana 

– UFN reserva-se o direito de cancelar ou não a respectiva oferta de vagas no semestre. 

11.5. Na ocasião do cancelamento unilateral da oferta de vagas pela Universidade Franciscana – UFN, conforme item 11.4 acima, 

esta compromete-se a restituir as mensalidades porventura já pagas pelo aluno, com exceção à taxa de inscrição no processo 

seletivo, a que não cabe restituição qualquer. 

11.6. A Universidade Franciscana (UFN) informa que observa as determinações legais para o tratamento de dados pessoais, 

conforme disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

11.7. Os casos omissos serão tratados pela Pró-reitoria Acadêmica da Universidade Franciscana - UFN. 

11.8. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio dos telefones (55)3220-1200 / (55)3220-1220 / (55)3220-1230 ou e-

mails coperves@ufn.edu.br / central@ufn.edu.br. 

 

   Santa Maria, 28 de abril de 2021. 

 

Adilção Cabrini Beust 

Coordenador de Seleção e Ingresso 

https://www.ufn.edu.br/site/agenda/
http://www.unifra.br/
http://www.ufn.edu.br/vestibular
http://www.ufn.edu.br/vestibular
http://www.ufn.edu.br/vestibular
http://www.ufn.edu.br/vestibular
http://www.ufn.edu.br/vestibular
http://www.ufn.edu.br/vestibular
http://www.ufn.edu.br/vestibular
https://www.ufn.edu.br/agenda/
http://www.ufn.edu.br/vestibular
http://www.ufn.edu.br/vestibular
https://www.ufn.edu.br/agenda/
mailto:coperves@ufn.edu.br
mailto:central@ufn.edu.br

