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EDITAL DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA – 2020/1 

 

O Instituto Metropolitano de Ensino Superior – IMES convoca os aprovados no processo seletivo de 

transferência, listados no Anexo I, no setor de alunos classificados/resultado final, em atendimento ao Edital 

DIRAC nº 01/2020, para realização das matrículas no curso de graduação em Medicina, na modalidade 

presencial, de acordo com as seguintes informações e condições: 

 

1. PERÍODO DE MATRÍCULAS: 30 de janeiro de 2020. 

 

2. LOCAL: As matrículas serão efetivadas nas dependências do IMES, no horário das 9 às 16 horas. O não 

comparecimento do candidato nas datas e horários estabelecidos para a matrícula, bem como a não 

apresentação da documentação exigida, implicará na perda do direito à vaga. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

3.1 O candidato deverá comparecer à UNIVAÇO munido dos seguintes documentos:  

a) Histórico escolar do ensino médio (original e cópia).  

b) Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia). 

c) Documento de identidade atualizado (original e cópia). 

d) CPF (original e cópia) 

e) Título de eleitor e comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 anos (original 

e cópia). 

f) Prova de quitação com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do gênero masculino (original 

e cópia).  

g) Uma foto 3x4 recente. 

h) Declaração de Processo Seletivo, constando pontuação, classificação, mês e ano da realização 

(original).  

i) Declaração da realização da prova do Enade, quando realizada na Instituição de origem (original).  

E ainda,  

j) Pagamento da 1ª parcela da semestralidade. 

 

No ato da matrícula deverá ser entregue cópia dos documentos (identidade, CPF e comprovante de endereço 
recente), de dois fiadores. 

 
OBS.: Os documentos originais serão apresentados apenas para conferência. 
 

 
 

Ipatinga, 29 de janeiro de 2020. 
 

 
 
 

Prof. Vinicius Lana Ferreira 
Diretor-Geral 
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ANEXO I 
 

Resultado Preliminar 
 

Classificação Geração dos Candidatos por Média Global 
 
 

Classificação  Candidatos 

1ª Aline Viana Alves 

2ª Hemerson Renan Cordeiro de Souza 

3ª Hugo Moreira Ramos 

4ª Aline Montenegro 

5ª Flávia Bruno Corsino Raposo 

6ª Fernando Rodrigues Badiani 

 
 

Candidatos Desclassificados 
 

Candidatos Motivo da desclassificação 

Aline Viana Alves Deve disciplina da 1ª e 4ª fase 

Hemerson Renan Cordeiro de Souza Deve disciplina da 1ª, 2ª e 4ª fase 

Hugo Moreira Ramos Deve disciplina da 1ª e 4ª fase 

Aline Montenegro  Deve disciplina da 1ª , 3ª e 4ª fase 

 
Os candidatos foram desclassificados por não terem conteúdo programático ou carga horária suficientes para o 

aproveitamento de algumas disciplinas obrigatórias da matriz curricular n° 37, pertencentes à primeira, segunda, 

terceira ou quarta fases, que não são mais ofertadas no curso devido a mudança curricular implantada em 

2018/2, matriz curricular n° 38. 

 

RESULTADO FINAL 

Candidatos Classificados 

 

Classificação  Candidatos 

1ª Flávia Bruno Corsino Raposo 

2ª Fernando Rodrigues Badiani 

 
Os candidatos classificados tiveram todas as disciplinas da 1ª à 4ª fase aproveitadas em conteúdo e carga 

horária correspondentes aos estudos realizados na instituição de origem. 

 

Ipatinga, 29 de fevereiro de 2020. 
 

 
 

Prof. Vinícius Lana Ferreira 
Diretor-Geral 


