
     

    

    

        
  

   

TERMO ADITIVO EDITAL Nº 03/2020  

PROCESSO SELETIVO TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2021/1 - MEDICINA  

  

  

A FACIMPA – Faculdade de Ciências Médicas do Pará, instituição de ensino superior mantida pelo 

IPEC – Instituto Paraense de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, considerando as 

disposições da legislação em vigor, em especial da Lei N° 9.394. de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes Bases – LDB), e Regimento da IES, torna público as condições de habilitação às vagas 

oferecidas para a admissão em seu curso de graduação em Medicina, reconhecido pela Portaria Nº 1.080 

de 31 de maio 2019, publicada no Diário Oficial da União de Nº 105 de 03 de junho de 2019, por 

TRANSFERÊNCIA de outras Instituições de Ensino Superior de MEDICINA DO BRASIL 

AUTORIZADAS E RECONHECIDAS PELO MEC, mediante processo de Análise do Histórico  

Escolar e da compatibilidade curricular entre as disciplinas (cursadas com aprovação), do curso 

de origem de Medicina, com as disciplinas do período pleiteado para Curso de Medicina da 

FACIMPA, com validade de ingresso para o primeiro semestre letivo de 2021.   

ONDE SE LÊ:   

 

5. DO CRONOGRAMA/DATAS /VALORES   

  

DATAS E LOCAL  PROCEDIMENTOS  

De 23 de janeiro de 2021 até 27 de janeiro 

de 2021.   

Período de Inscrição e entrega de 

documentos para inscrição:   

Segunda a sexta das 8h às 18h e sábado das 

8h às 12h presencial, ou através de envio 

pelo e-mail:  

secretaria@facimpa.edu.br   

Envio ou entrega dos documentos (nos termos do 

item 2.7 deste Edital) e preenchimento do formulário 

de requerimento de transferência por email ou no 

Atendimento unificado da FACIMPA.   

De 23/01/2021 a 27/01/2021  Análise da documentação apresentada.   

28/01/2021   Divulgação do resultado.   



     

    

    

        
  

28 e 29 de janeiro de 2021 das  

8h às 18h   

30 de janeiro de 2021 das 8h às 12h.   

   

Matrículas dos candidatos aprovados.   

Valor da taxa de Inscrição   R$ 500,00 (quinhentos reais).   

Valor da Mensalidade:   

O contrato é semestral e o pagamento da 

1º Parcela, deverá ser realizado em até 24h 

após a realização da matrícula.   

R$ 7.817,70 (sete mil oitocentos e dezessete reais e 

setenta centavos), pagos no ato da matrícula, caso 

seja selecionado.   

  

 

 PASSA A LER:  

 

1. DO CRONOGRAMA/DATAS /VALORES   

  

DATAS E LOCAL  PROCEDIMENTOS  

De 23 de janeiro de 2021 até 27 de janeiro 

de 2021.   

Período de Inscrição e entrega de 

documentos para inscrição:   

Segunda a sexta das 8h às 18h e sábado das 

8h às 12h presencial, ou através de envio 

pelo e-mail:  

secretaria@facimpa.edu.br   

Envio ou entrega dos documentos (nos termos do 

item 2.7 deste Edital) e preenchimento do formulário 

de requerimento de transferência por email ou no 

Atendimento unificado da FACIMPA.   

De 23/01/2021 a 28/01/2021  Análise da documentação apresentada.   

29/01/2021   Divulgação do resultado.   

 29 de janeiro de 2021 das  

8h às 18h   

30 de janeiro de 2021 das 8h às 12h.   

   

Matrículas dos candidatos aprovados.   



     

    

    

        
  

Valor da taxa de Inscrição   R$ 500,00 (quinhentos reais).   

Valor da Mensalidade:   

O contrato é semestral e o pagamento da 

1º Parcela, deverá ser realizado em até 24h 

após a realização da matrícula.   

R$ 7.817,70 (sete mil oitocentos e dezessete reais e 

setenta centavos), pagos no ato da matrícula, caso 

seja selecionado.   

  

Marabá –PA, 28 de janeiro de 2021 

 

 

 

Emiliano Campos 

Diretor Geral 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FACIMPA – FACULDADE DE MEDICINA DE MARABÁ  
IPEC – Instituto Paraense de Educação e Cultura LTDA  

Endereço: Folha 32, quadra especial, Lote 10 – Nova Marabá – CEP: 68.508-030 Marabá 

– Pará - Telefone: (94) 2122-0290 CNPJ: 07.962.437/0001-55   

   


