
ATO EDITAL  04/2014
Em 02 de outubro de 2014

EDITAL MEDICINA 2015

O Presidente da Comissão de Acesso ao Ensino Superior (CAES), da UNIVERSIDADE CEUMA, fundamentado na 
Lei nº 9394, de 20/12/96, regulamentada pelos decretos nº 5.622, de 20/12/2005 e nº 5.773, de 09/05/2006.; 
e nas portarias MEC nº 239/2012, 040/2007, 391/2002 e 438/98, torna público este Edital do processo 
de seleção de candidatos às vagas dos seus cursos presenciais, de nível superior, com validade para o ano 
de 2015 (Campus Renascença), VESTIBULAR MEDICINA 2015. Listam-se alguns procedimentos obrigatórios 
por ocasião da realização das provas do processo de seleção: 1- Os candidatos que não tenham recebido os 
seus Certificados ou Declarações de Conclusão do Ensino Médio, durante o período da Matrícula, deverão 
escolher a opção de Candidato Treineiro, devido ser REQUISITO FUNDAMENTAL a apresentação de um dos 
documentos citados acima, para ingressar no Ensino Superior; 2- Os candidatos deverão permanecer na sala de 
prova, obrigatoriamente, por no mínimo duas horas após o início das provas; 3- Os únicos objetos que devem 
permanecer sob posse dos candidatos são: caneta esferográfica preta, fabricada em material transparente e o 
documento de identidade com foto; 4- Os três últimos candidatos presentes na sala de prova só serão liberados 
juntos, após assinatura na Ata de Sala. 

CAMPUS/CURSOS/MODALIDADES/TURNOS/VAGAS/ATO REGULATÓRIO:
Medicina/Bacharelado/Integral/100 (Portaria MEC nº444, de 01/11/2011, DOU de 03/11/2011). 

INSCRIÇÕES:
Serão realizadas exclusivamente pelo site: http://www.vestibularceuma.com.br, de 10 de outubro de 2014 a 
14 de novembro de 2014, no valor de R$ 400,00. A Universidade CEUMA também disponibilizará terminais 
de computadores, instalados em suas unidades, para a realização de inscrições, na UNIVERSIDADE CEUMA – 
CAMPUS RENASCENÇA, Rua Josué Montello, nº 01, Renascença II; UNIVERSIDADE CEUMA – CAMPUS COHAMA, 
Av. Jerônimo de Albuquerque, n° 500, área 01/A, Cohama; UNIVERSIDADE CEUMA – CAMPUS ANIL, Av. Edson 
Brandão, s/n, Anil; UNIVERSIDADE CEUMA – CAMPUS DEODORO, Av. Silva Maia, nº 389, Centro - São Luís/MA; 
UNIVERSIDADE CEUMA – CAMPUS BACABAL – Rua Dias Carneiro, nº 1748, Bacabal/MA; UNIVERSIDADE CEUMA 
– CAMPUS IMPERATRIZ, Rua Barão do Rio Branco, Qd. 12, Nº 100, Maranhão Novo, Imperatriz/MA. DADOS 
PARA INSCRIÇÃO: No ato da inscrição, são necessários os seguintes dados Documento de identidade e CPF do 
candidato; E-mail válido; Data de nascimento; Pelo menos dois telefones de contato, preferência um fixo e um 
celular; Upload de uma foto de rosto, recente, de frente, sem óculos, bonés ou outro tipo de adereço que impeça 
a sua identificação (em formato JPG ou PNG).

CARTÃO DE INSCRIÇÃO:
O Cartão de Inscrição estará disponível ao Candidato, para impressão no site www.vestibularceuma.com.br, no 
campo “ACOMPANHAMENTO”, informando o seu e-mail e senha cadastrados, a partir das 18h, do dia 26/ 11/ 
2015. Para isso, faz-se necessária a confirmação do pagamento da inscrição. Ressalta-se que, para pagamentos 
feitos através de Cartão de Crédito, a confirmação é imediata; no caso de pagamentos realizados através de 
Boleto, a confirmação será em até 5(cinco) dias úteis. No Cartão de Inscrição estarão contidas informações como 
o número da inscrição, data, hora e local onde será realizada a prova. 

HORÁRIO DE ENTRADA:
Os portões estarão abertos a partir da 12h e serão fechados às 13h (horário local). Após este horário nenhum 
candidato poderá entrar na Universidade. O acesso só será permitido aos candidatos. Após a entrada na 
Universidade os candidatos devem se encaminhar para a sala indicada no cartão de inscrição, onde deverá 
permanecer até o início da prova.

REALIZAÇÃO DA PROVA:
A prova será aplicada no dia 30/11/2014 (das 14 às 17h, horário local) e terá a duração de três horas, incluindo 
o tempo necessário para o preenchimento do cartão de resposta. Os candidatos deverão permanecer na sala 
de prova, obrigatoriamente, por no mínimo duas horas após o início das provas. Os candidatos farão a prova 
na UNIVERSIDADE CEUMA – CAMPUS RENASCENÇA, Rua Josué Montello, nº 01, Renascença II, São Luís/MA. O 
candidato deverá comparecer ao local marcado para a realização das provas com 2 (duas) horas de antecedência 
do horário de entrada. 
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MEDIDAS DE SEGURANÇA NO DIA DA PROVA:
1 - Com a finalidade de garantir a lisura do Processo Seletivo, é reservado à Universidade CEUMA, caso julgue 
necessário, o direito de utilizar detector de metais, gravação em vídeo e áudio ou proceder à identificação especial 
(coleta de impressão digital e/ou filmagem e/ou fotografia) dos candidatos, inclusive durante a realização das 
provas. 2 – O candidato só fará a prova mediante a apresentação de um documento oficial com foto. 3 – Não será 
aceito boletim de ocorrência informando a perda de documentos para ter acesso ao local de prova. 4 - Candidatos 
que possuírem cabelos compridos devem amarrar o cabelo com ligas para deixar as orelhas à mostra. 5 – Não 
será permitida a utilização de nenhum adereço, como brincos, argolas, tiaras, etc., na hora da realização da prova. 
6 - todos os seus pertences (inclusive celulares desligados e sem baterias), devem ser guardados nos sacos 
disponibilizados e lacrados pela organização do vestibular, antes de entrarem na sala.

CASOS ESPECIAIS:
Os candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado no dia de realização do concurso deverão indicar, 
obrigatoriamente, os recursos especiais necessários. Para isso, devem apresentar à CAES, com até 15 dias de 
antecedência do início previsto para a realização da prova, parecer de médico especialista na deficiência, contendo 
os seguintes dados: Identificação do candidato: nome completo, número e órgão expedidor do documento oficial 
de identidade; Código Internacional de Doenças; Autorização médica para realizar as provas; Identificação do(s) 
médico(s): nome completo, CRM e endereço comercial.

PROVAS:
A avaliação dos candidatos abrangerá os conhecimentos comuns às diversas formas de educação do Ensino 
Médio e será constituída por uma prova de Conhecimentos, composta de 50 quesitos, de múltipla escolha, e uma 
prova de Redação, com duração total de três horas.

PROVA DE CONHECIMENTOS: A elaboração da prova de Conhecimentos será norteada por uma matriz curricular 
voltada para o desenvolvimento de habilidades e o domínio de competências adquiridas pelo candidato. 
Na elaboração dos quesitos, será enfatizado o princípio da interdisciplinaridade entre as seguintes áreas do 
saber: Linguagem (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira); Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia); 
Matemática; Ciências Sociais (Geografia e História) e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

PROVA DE REDAÇÃO:
Consistirá de um texto dissertativo-argumentativo em prosa, redigido em letra legível, numa folha de prova 
fornecida pela IES, com exigência mínima de 15 (quinze) e máxima de 30 (trinta) linhas redigidas. Será considerada 
eliminatória, com equivalência de 50% da avaliação no Processo Seletivo pontuando na escala de 0 (zero) a 10 
(dez), considerando-se apenas uma casa decimal. A correção da prova de Redação para ingresso na Universidade 
Ceuma será efetuada por, no mínimo, 02 (dois) professores que integram o quadro docente da IES, com formação 
acadêmica em Licenciatura em Letras, que obedecerão aos seguintes critérios avaliativos: A correção obedecerá 
aos seguintes critérios: I – Domínio escrito da variedade padrão da Língua Portuguesa – até 2,0 pontos; II – 
Elaboração de um texto dissertativo-argumentativo em prosa em atendimento à proposta temática indicada no 
processo seletivo, utilizando-se da multidisciplinaridade – até 2,0 pontos; III – Apresentação consistente de dados, 
fatos, informações, citações, argumentos e/ou opiniões relacionados ao tema proposto que embasem as ideias 
defendidas pelo candidato – até 2,0 pontos; IV – Domínio de mecanismos linguísticos que propiciem o alcance 
da clareza, concisão, coesão e coerência – até 2,0 pontos; V – Indicação de uma proposta interventiva, viável 
e inovadora, para a resolução da situação levantada pelo tema proposto, respeitando-se os direitos humanos 
universais – até 2,0 pontos. Serão considerados critérios eliminatórios: I – Ilegibilidade, caracterizada, sobretudo, 
por caligrafia de difícil identificação e/ou por excesso de rasuras; II – Texto desenvolvido em menos de 15 
(quinze) e mais de 30 (trinta) linhas, não sendo considerado para cômputo destas a inserção de título; III – Fuga 
ao tema proposto no Processo Seletivo; IV - Uso de tipologia textual diferente do texto dissertativo-argumentativo 
em prosa; V – Ocorrência de partes desconectadas no texto (provérbios, citações, impropérios, piadas, receitas, 
diálogos etc.); VI – Ocorrência de qualquer forma de identificação no espaço destinado à redação (desenhos, 
rabiscos, marcas etc.); VII – Assinatura do candidato fora do local destinado para este fim. A nota final será 
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obtida pela média aritmética das duas notas. Em caso de discrepância a partir de 3 (três) pontos após análise 
das notas registradas por cada avaliador, haverá uma correção por terceiro avaliador. Neste caso, a nota final 
corresponderá à média aritmética das três notas obtidas. A Prova de Redação será considerada eliminatória, 
com equivalência de 50% da avaliação no Processo Seletivo, pontuando na escala de 0 a 10, considerando-
se apenas uma casa decimal. Os critérios de avaliação seguem a Resolução CEPE nº056/2012 e constarão do 
manual do candidato.

CLASSIFICAÇÃO:
O Processo Seletivo será classificatório, para o preenchimento de 100 (cem) vagas disponíveis para os dois 
semestres de 2015, e ocorrerá da seguinte forma: 1 – do 1º ao 50º classificado iniciarão o ano letivo no 1º 
semestre de 2015; 2 – e do 51º ao 100º classificado iniciarão o ano letivo no 2º semestre de 2015. Será 
automaticamente eliminando o candidato que obtiver nota 0 (zero) na prova de Conhecimentos, na prova 
de Redação ou faltar ao Processo Seletivo. Havendo candidatos ocupando idêntica classificação far-se-á o 
desempate considerando-se: 1º) a maior nota na prova de conhecimentos; 2º) a maior nota na prova de 
redação; 3º) a maior idade.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
Dia 19 de dezembro de 2014 às 20h. Os candidatos classificados, até o limite do número de vagas, serão convocados 
para a matrícula por meio de listagem a ser publicada na internet no site http://www.vestibularceuma.com.br e 
nos murais da UNIVERSIDADE CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA.

MATRÍCULA DOS INGRESSANTES - CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM 1ª CHAMADA:
De 22/12/2014 a 12/01/2015, das 9h às 18h. Os classificados realizarão sua matrícula na UNIVERSIDADE CEUMA 
- CAMPUS RENASCENÇA, Rua Josué Montello, nº 01, Renascença II. A coleta de impressão digital também poderá 
ser feita o dia de matrícula e/ou durante as aulas, em qualquer período letivo. 

CHAMADA DE EXCEDENTES:
Ocorrendo desistência ou cancelamento de matrícula, os candidatos não classificados na primeira chamada 
poderão ser convocados para ocuparem essas vagas, observando-se rigorosamente a ordem de classificação. 
A 2ª e demais chamadas dar-se-ão a partir do dia 14/01/2015, com o prazo de 48h para fazer a matrícula, 
sob pena de perder a vaga, das 9h às 18h, no respectivo Campus, até completar todas as vagas. Os candidatos 
poderão ser avisados de três formas: através de listagem a ser publicada na internet no site http://www.
vestibularceuma.com.br, por e-mail e/ou telefonema da Central de Matrícula. No manual do candidato constará 
dados complementares a presente peça jurídica. Neste caso, passa a ser considerado, para todos os fins e 
efeitos, como parte integrante deste Edital. Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão 
avaliados pela CAES.

Publique-se

Prof. Msc. Saulo Henrique Brito Matos Martins 

# # Presidente da CAES


