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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DIREG Nº 01/2022 

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA O CURSO DE MEDICINA DO INSTITUTO 

METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR 

 

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 

 

Nos termos do Regimento Interno do Instituto Metropolitano de Ensino Superior, o Diretor Acadêmico, 

no uso de suas atribuições, promove a retificação das informações a seguir: 

 

INSCRIÇÕES 

 

Local e Documentação Exigida  

As inscrições serão realizadas no site da UNIVAÇO (www.univaco.edu.br) e a documentação deverá 

ser protocolada via e-mail (centraldoaluno@univaco.edu.br) até o último dia da inscrição (dia 14 de 

janeiro de 2022). 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

O resultado do processo seletivo será divulgado no site da Instituição (www.univaco.edu.br) no dia 19 

de janeiro de 2022. 

 

MATRÍCULA 

10.2 O candidato aprovado deverá efetivar sua matrícula no dia 20 de janeiro de 2022 

encaminhando a documentação abaixo por e-mail (centraldoaluno@univaco.edu.br) 

10.3  

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), não será aceita a carteira de 

habilitação; 

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 3 x 4 recente. 

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

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

(original). 

j) Pagamento da 1ª parcela da semestralidade. 

k) Documentação comprobatória de dois fiadores, sendo estes: RG, CPF, certidão de casamento e 

comprovante de endereço atualizado. 

 

Obs.: Caso o(a) fiador(a) seja casado(a), cônjuge deve fazer um termo, expressando ciência de que o 

seu cônjuge será fiador(a) do aluno(a); 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. 

 

Ipatinga, 10 de janeiro de 2022. 

 

 

Vinícius Lana Ferreira 

Prof. Vinícius Lana Ferreira  

Diretor-Geral 


