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ADITIVO N° 03/2020 AO EDITAL Nº 01/2020-2 PROCESSO SELETIVO DE MEDICINA NOTA DO ENEM 

  
O Diretor Geral da Faculdade Presidente Antônio Carlos Porto - FAPAC, localizada na Rua 02 Quadra 07 S/N Jardim 
dos Ipês, na cidade de Porto Nacional, Estado do Tocantins considerando suas atribuições legais, resolve celebrar o 
presente Aditivo ao Edital Nº 01/2020-2, para os Processos Seletivos para 2020/2 do Curso de Medicina, 
exclusivamente para este Processo Seletivo, no sentido de alterar o modelo de aplicação do processo e redistribuição 
das vagas, com a inclusão do processo pela Nota do ENEM para as vagas remanescentes, conforme itens e subitens 
abaixo exposto: 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Aditivo, pelo Edital principal, por seus anexos e eventuais retificações. 
 
1.2. O Processo tem por objetivo dar acesso ao curso de Medicina, ministrado pela Faculdade Presidente Antônio 
Carlos Porto – FAPAC, situada na Rua 02 Quadra 07 S/N Jardim dos Ipês, na cidade de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins 
1.3. A classificação dos candidatos, neste Processo, será válida somente para matrícula no 1º período do curso, com 
início no 2º semestre de 2020. As solicitações de aproveitamento de disciplinas deverão seguir o regramento da IES, 
bem como respectivo Regimento Interno e demais portarias sobre o assunto, mediante validação da IES. 
 
1.4. Todos os horários citados neste Edital têm como referência o horário oficial de Brasília/DF. 
 
1.5. Este Edital estará disponível para download no endereço eletrônico www.facamedicina.com.br. 

 

1.6. As divulgações deste Vestibular serão no endereço eletrônico www.itpacporto.edu.br. 
 

 
 2.1. O Presente Edital destina-se ao preenchimento de vagas, exclusivamente, no curso de Graduação em Medicina, 
no segundo semestre do ano de 2020, cujo número de vagas, turno e ato regulatório estão relacionados abaixo:  
 

 
 2.2 O preenchimento das vagas do curso de Medicina poderá ser feito através da classificação obtida pelo cálculo 
descrito no item 9 deste edital (DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO), considerando-se exclusivamente as notas 
obtidas nas diferentes provas do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio dos anos de 2016, 2017, 2018 ou 2019 (o 
candidato deverá inserir no nosso sistema o número de inscrição e o ano do ENEM, com qual deseja concorrer ao 
processo), até completar o número de vagas oferecidas. O acesso aos resultados no banco de dados do MEC/INEP será 
feito através do CPF do candidato, informado no ato da inscrição do processo seletivo da Faculdade Presidente Antônio 
Carlos Porto – FAPAC.  
 

CURSO  MODALIDADE  ATO DE  
AUTORIZAÇÃO  

INTEGRALIZAÇÃO  TURNO  SEMESTRE 
DE 

INGRESSO 

VAGAS 
REMANESCENTES 

 
Medicina 

 
Bacharelado 

Portaria de 
Renovação de 

reconhecimento 
MEC nº 429 de 15 
de maio de 2017, 

publicada no Diário 
Oficial da União de 

17/05/2019. 
 

 
12 semestres 

 
Integral  

 
2020.02 

 
30 Vagas 

Modalidade ENEM 
 

2 . DAS  ESPECIFICAÇÕES DO CURSO   
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3.1 Disposições gerais  

3.1.1 As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital e serão gratuitas. 
 
3.1.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos 
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
 
3.1.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
3.1.4 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional, extemporânea ou intempestiva. 
 
3.1.5 Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio 
que não os estabelecidos neste Edital. 
 
3.1.6 O Requerimento Eletrônico de Inscrição é pessoal e intransferível. 
 
3.1.7 Após a transmissão dos dados cadastrados pelo candidato, no ato da inscrição, no Requerimento Eletrônico de 
Inscrição, não serão aceitas alterações nos dados informados, transferência de inscrições e pagamentos entre pessoas. 
 
 

3.1.8 As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, eximindo-se a Faculdade Presidente Antônio Carlos Porto – FAPAC de quaisquer atos ou fatos decorrentes 
de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto fornecidos pelo candidato. 
 
3.1.9 A Faculdade Presidente Antônio Carlos Porto – FAPAC, não se responsabiliza, quando os motivos de ordem 
técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições ou recursos não recebidos por falhas de comunicação; eventuais 
equívocos; congestionamento das linhas de comunicação; problemas de ordem técnica nos computadores utilizados 
pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados. 
 
3.1.10 Não se exigirá do candidato cópia de nenhum documento no ato do preenchimento do Requerimento Eletrônico 
de Inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados. 
 

3.1.10.1 A Faculdade Presidente Antônio Carlos Porto – FAPAC, não se responsabilizará por solicitação de inscrição 
não efetivada por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
3.1.11 Os candidatos estão cientes que a verificação do desempenho do candidato no ENEM será fornecida Faculdade 
Presidente Antônio Carlos Porto – FAPAC pelo INEP, tendo este fornecimento finalidade exclusiva para utilização neste 
processo seletivo. Para fins de verificação, poderá ser solicitado ao candidato aprovado, acompanhado por um 
funcionário no momento da matrícula, que acesse o portal do ENEM e imprima seu Boletim de Desempenho.  

 
 3.1.11.1 Caso o fornecimento do desempenho do candidato no ENEM pelo INEP não seja possível por dificuldade 
técnica, será solicitado ao candidato que forneça os Boletins de Desempenho dos anos de 2016, 2017, 2018 ou 2019.   
  

3.1.11.2 O fornecimento destes boletins, caso solicitado, terá a orientação publicada no site da instituição, bem como 
será solicitado no e-mail fornecido pelo candidato.  
  

3.1.12 A veracidade e a idoneidade dos dados informados são de total responsabilidade do candidato. Dados 
fornecidos incorretamente pelo candidato não serão processados e a inscrição não será efetivada. Qualquer 
incorreção na informação do CPF pelo candidato implicará na anulação da inscrição. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
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3.1.13 A Faculdade Presidente Antônio Carlos Porto – FAPAC, poderá utilizar o e-mail e o telefone informados na ficha 
de inscrição para enviar aos candidatos informações relativas ao Processo Seletivo. 
 

3.1.14 Caso o item 3.1.11 deste edital seja executado, os candidatos terão 2 (dois) dias subsequentes à publicação da 
solicitação de postagem para realizar a mesma. Documentos ilegíveis serão desconsiderados, acarretando a imediata 
anulação da inscrição.  
  
3.2 Procedimentos para inscrição e formas de pagamento 
 
3.2.1 Não haverá cobrança de taxa de inscrição para este processo seletivo. 
 
3.2.2 As inscrições serão exclusivamente via internet, a partir do dia 21 de maio de 2020, até às 23h59min do dia 14 
de junho de 2020 (Horário oficial de Brasília/DF), prazo que poderá ser prorrogado a critério exclusivo da Faculdade 
Presidente Antônio Carlos Porto – FAPAC. 
 
3.2.2.1 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.facamedicina.com.br, no período 
indicado no item 3.2.2, por meio do link correspondente às inscrições do PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO – FAPAC e efetuar sua inscrição 
conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 
 

a) Ler atentamente o Edital, disponível no endereço eletrônico www.facamedicina.com.br; 
 

b) Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, confirmar os dados cadastrados e transmiti-los pela 
internet; 

 
3.2.2.2 A classificação dos candidatos Nota do ENEM ocorrerá pela nota deste, a qual consta no boletim de 
desempenho do ENEM fornecido pelo INEP.  
  
3.2.2.3 A listagem dos candidatos inscritos que tiverem as suas inscrições homologadas será divulgada no endereço 
eletrônico www.itpacporto.edu.br a partir do dia 15 de junho de 2020. 
 
4 DO CANDIDATO TREINANTE  
 
4.1 Para todos os efeitos legais deste Edital, será considerado treinante todo candidato que se inscrever e prestar o 
vestibular sem o preenchimento dos requisitos necessários para a efetivação da matrícula, marcando ou não a opção 
de treinante no ato da inscrição, bem como não atender ao disposto no artigo 3º da Portaria do MEC nº 391, de 
07/02/2002, sobre a escolaridade mínima para ingresso em curso superior. 
 
4.2 Os candidatos treinantes não concorrerão às vagas do curso para o qual se inscreveram, nem acumularão pontos 
para Processos Seletivos futuros. 
 
4.3 Os candidatos por experiência poderão fazer sua inscrição pela internet obedecendo aos mesmos períodos, locais, 
datas, procedimentos e exigências descritas para os candidatos regulares. 
 
4.4 Aplicam-se aos candidatos por experiência todas as demais disposições referentes aos candidatos regulares. 
 5 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
 

5.1 A homologação das inscrições ocorrerá no dia 15/06/2020 devendo o candidato, obrigatoriamente, acessar o site 
www.itpacporto.edu.br para confirmação do seu nome na referida lista.  
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5.1.2 A homologação consiste na publicação das inscrições válidas. 
 
6. DO PROCESSO SELETIVO PELA NOTA DO ENEM  
  
6.1 Seleção pela Nota do ENEM:  
 

 6.1.1 As notas obtidas no ENEM serão normalizadas de forma equivalente ao total de pontos que compõem as 
avaliações do Processo Seletivo da Faculdade Presidente Antônio Carlos Porto – FAPAC. 
  

6.1.2 Para fins de aproveitamento dos resultados do ENEM, serão aceitos exclusivamente candidatos que tiverem 
obtido nota igual ou superior a 200 pontos na redação e não tenham zerado as provas objetivas de Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.   
  

6.1.3 O candidato deverá pagar a taxa de inscrição.  
  

6.1.4 Será eliminado do Processo Seletivo com a nota do ENEM o candidato que:   
  

a) obtiver nota zero na Redação ou em qualquer prova por área de conhecimento do ENEM de 2016, 2017, 2018 
ou 2019;   
b) obtiver menos de 400 pontos na média do total das notas do ENEM dos anos 2016, 2017, 2018 ou 2019;   
c) realizar o processo Seletivo e/ou a matrícula usando documentos ou informações falsas ou outros meios 

ilícitos; ou,   
d) deixar de apresentar qualquer documento exigido neste Edital.  

 
7 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
  7.1 Serão critérios de desempate para a classificação da Modalidade ENEM, sucessivamente, as notas obtidas em:   
  

1. Prova Redação;   
2. Prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;   
3. Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;   
4. Prova de Ciências Humanas e suas Tecnologia; e   
5. Idade do candidato (será considerado o candidato de maior idade cronológica).  

 
 

8 DOS RECURSOS    
8.1 Caberá interposição de recurso fundamentado à Faculdade Presidente Antônio Carlos Porto – FAPAC no prazo de 
um dia (24h), contado do dia da publicação do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham 
repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como contra questões das provas e gabaritos preliminares; 
  
8.2 Os recursos mencionados no item 8.1 deste Edital deverão ser encaminhados via internet, somente para o 
endereço eletrônicovestibular@itpacporto.edu.br   até um dia (24h) após a publicação. 
  
8.3 Serão indeferidos os recursos que: 
 

a) não estiverem devidamente fundamentados;  
b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 
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c) forem encaminhados fora do endereço eletrônico definido no item 8.2;  
d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido nos itens 8.1;  
e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso. 

 
8.4 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos 
similares cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 8.1 deste Edital. 
 
8.5 Não haverá reapreciação de recursos. 
 
9 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 
9.1 A lista de aprovados na modalidade Nota do ENEM para ingresso no semestre 2020.02 será divulgada no dia 
16/06/2020, após apuração de eventuais recursos, conforme prazos elencados no ANEXO C. 
 

9.2 Os candidatos aprovados constarão na relação em ordem decrescente de classificação. 
 
 

9.3 Após o julgamento dos recursos previstos neste Edital, será divulgado o Resultado deste Processo no endereço 
eletrônico Faculdade Presidente Antônio Carlos Porto – FAPAC, até o dia 16/06/2020. 
 
 9.4 A convocação de chamadas subsequentes, se for o caso, será feita também por meio de divulgação da vaga pela 
Secretaria da Faculdade.  
 
9.5 A classificação dos candidatos que realizarem inscrição pela Nota o ENEM será feita em ordem decrescentes do 
maior resultado do cálculo que leva em consideração as notas das provas do ENEM 2016, 2017, 2018 ou 2019, com os 
seguintes pesos:  
  

1. Ciências da Natureza e suas tecnologias (CN):3  
2. Ciências Humanas e suas tecnologias (CH):1  
3. Linguagens, Códigos e suas tecnologias (LC):2,5  
4. Matemática e suas tecnologias (Mt):1  
5. Redação (Re):2,5  

  
9.5.1 Sendo utilizada a seguinte fórmula: Nota do processo seletivo= (CNx3 + CHx1 + LCx2,5 + Mtx1 + Redx2,5) ÷10 
Para a classificação serão considerados somente os candidatos que obtiveram, no mínimo, 550 (quinhentos e 
cinquenta) pontos na média total das notas do ENEM de 2016, 2017, 2018 ou 2019.  
 9.5.2 A fará o cálculo do resultado do processo seletivo utilizando as notas do ENEM de 2016, 2017, 2018 ou 2019, 
de acordo com a escolha do candidato no momento da inscrição.   

 

 9.6 As notas obtidas do ENEM serão utilizadas apenas para o ingresso na Faculdade Presidente Antônio Carlos Porto 
– FAPAC, devendo o aluno honrar com o pagamento de todas as mensalidades relativas ao curso e ao contrato assinado 
no ato da matrícula. De igual modo, no ato da matrícula, caso solicitado, o candidato classificado também deverá 
acessar o banco de dados do INEP/MEC, usando seu CPF para validar os dados informados no momento da inscrição.  
  
10. DA MATRÍCULA 
  

Matrícula para os aprovados no Processo Seletivo pela Nota do ENEM: 
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DATA: 17 e 18 de junho de 2020. Os procedimentos serão publicados no edital de matricula.  
 
OBS: O candidato aprovado deverá entregar os documentos especificados no Edital nº01/2020-2 na sua 
integralidade. 
 
(...) 
 
11.28 Será excluído, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o candidato que, comprovadamente, para a 
realização do processo seletivo previsto nesse Edital, tiver usado documentos e/ou informações falsas ou outros meios 
ilícitos. 
 
11.29 Em caso de permanência das medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo Coronavírus por parte do Governo do Brasil, a Faculdade Presidente 
Antônio Carlos Porto – FAPAC poderá, a seu critério, suspender e/ou cancelar o presente Processo Seletivo. 
 
11.30 Incorpora-se ao Edital nº 01/2020-2, para todos os efeitos, o presente aditivo pela Faculdade Presidente Antônio 
Carlos Porto – FAPAC, com a inclusão e modificação de todos os itens e subitens e anexos aqui citados. 
   
    

Porto Nacional, 21 de maio de 2020.  
   

 
 

Faculdade Presidente Antônio Carlos Porto – FAPAC. 
Edison Pimentel da Silva 

Diretor Geral 
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 ANEXO C 
 

CRONOGRAMA EXCLUSIVO PARA INGRESSO PELA NOTA DO ENEM 
 

  

INSCRIÇÕES  De 21 de maio de 2020 a 14 de junho de 2020 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  15 de junho de 2020 

PRAZO RECURSAL CONTRA DIVULGAÇÃO 
DA LISTA DE HOMOLOGAÇÃO 

 16 de junho de 2020 (até as 12h) 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS PÓS 
RECURSO e  RESULTADO FINAL 

 16 de junho  de 2020 (após as 18h) 

MATRÍCULA  17 e 18 de junho de 2020 

   

 
 
Porto Nacional, 21 de maio de 2020.  

   
 

Faculdade Presidente Antônio Carlos Porto – FAPAC. 
Edison Pimentel da Silva 

Diretor Geral 
 
    


