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PERGUNTAS FREQUENTES

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA E REINGRESSO DE
EX-ALUNOS AO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA PARA O
SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.

1. Onde encontro o Edital do Processo Seletivo de Transferência para o curso
Bacharelado em Medicina?
Resposta: Encontra-se disponível no site da Universidade Brasil, no menu Vestibular:
https://universidadebrasil.edu.br/portal/_biblioteca/paginas/arquivos/20220323164208.pdf

2. Quantas vagas estão sendo ofertadas no Processo Seletivo de Transferência Externa
para o curso de Medicina de 2022.2?
Resposta: Serão oferecidas neste edital 120 (cento e vinte) vagas distribuídas do 2º
ao 8º período (semestre).

3. Qual será o período de inscrição do Processo Seletivo de Transferência Externa e
Reingresso do curso de Medicina?
Resposta: O período de inscrição será de 31/03/2022 a 25/04/2022.

4. Como faço para realizar a minha inscrição?
Resposta: Você deverá acessar o site da Universidade Brasil, através do link:
https://ubvestibular.com.br/

5. Qual será o valor da taxa de inscrição?
Resposta: A taxa de inscrição é de R$ 1.000,00 (mil reais).

Administração
Rua Três de Dezembro, 38, Sé - São Paulo/SP | 01014-020
Central de Relacionamento com o Aluno - 08007807070

www.ub.edu.br

UNIVERSIDADE
BRASIL

Perguntas Frequentes Edital 02/2022
2/9

6. Como faço para escolher o local de prova?
Resposta: O candidato terá essa opção durante o preenchimento do formulário de
inscrição.

7. Quais documentos preciso apresentar no ato da inscrição?
Resposta: No ato da inscrição, o candidato deverá enviar documento oficial válido
com foto (RG ou CNH) e comprovante de residência na forma de imagem legível por
upload dentro da “Área do Candidato”.

8. Sou portador de necessidade especiais, onde devo solicitar apoio para o dia da prova?
Resposta: O candidato portador de necessidades especiais que demande de
condições diferenciadas para realizar a prova deverá comunicar suas necessidades
através do e-mail selecaoub@edudata.com.br, porém, no máximo, até cinco dias
antes do término das inscrições, para que a instituição possa tomar as providências
necessárias.

9. Caso desista do processo seletivo, posso ter reembolso do valor da inscrição?
Resposta: Em nenhuma hipótese haverá o reembolso do valor pago na inscrição.

10. Perdi o prazo para realizar a inscrição no processo seletivo, terei outra oportunidade?
Resposta: Para ingresso no período de 2022.2, não haverá mais possibilidade de
inscrição, caso houver vagas remanescentes será feito um novo processo seletivo
para ingresso em 2023.1.

11. Em qual local será aplicada a prova do processo seletivo?
Resposta: Você terá duas opções, veja os endereços listados abaixo:
 Campus de Fernandópolis - Estrada Projetada F-1, s/n - Bairro Fazenda Santa
Rita – Fernandópolis-SP;
 Campus da Mooca - Rua Ibipetuba, 130 – Mooca - São Paulo/SP.
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12. Qual o dia e horário da aplicação da Prova?
Resposta: A prova ocorrerá no dia 01 de maio de 2022 (domingo)
 Horário de apresentação: 12h30
 Horário de Fechamento dos portões: 13h
 Horário de início da prova: 13h30
 A prova terá duração de 3 (três) horas
 Tempo mínimo de permanência na sala de prova: 1h30
 Horário de encerramento da prova: 16h30.

13. Qual documento devo levar no dia da prova?
Resposta: Documento oficial de identidade original, conforme estabelecido no item
5.1 do edital.

14. Posso prestar o processo seletivo de transferência para Medicina cursando outro
curso?
Resposta: Não, será automaticamente desclassificado o candidato que estiver
cursando outro curso que não seja o de Bacharelado em Medicina.

15. Sou formado no curso de Medicina no Exterior, posso participar do processo seletivo
para transferência?
Resposta: Não será permitido o ingresso de estudantes que já tenham concluído o
curso de Medicina em outra Instituição. Ou seja, não serão aceitas as inscrições de
candidatos já formados. Não há nenhum tipo de revalidação.

16. Sou reingressante e tenho pendência financeiras anterior com a Universidade Brasil,
posso participar do processo seletivo?
Resposta: O reingressante deverá cumprir todas as regras internas da Instituição, em
especial, estar adimplente na data da matrícula. Eventuais pendências do curso
anterior deverão ser quitadas diretamente no portal do aluno através da negociação
online. Em caso de dúvidas entrar em contato com a Central de Relacionamento ao
Administração
Rua Três de Dezembro, 38, Sé - São Paulo/SP | 01014-020
Central de Relacionamento com o Aluno - 08007807070

www.ub.edu.br

UNIVERSIDADE
BRASIL

Perguntas Frequentes Edital 02/2022
4/9

Aluno (CRA), através do e-mail cra@ub.edu.br ou telefone 0800-780-7070, o número
também presta atendimento via WhatsApp.

17. Estou retornando ao curso, em qual matriz curricular irei ingressar?
Resposta: Ex-alunos de Medicina da Universidade Brasil que desejam retornar ao
curso, deverão adaptar-se a matriz curricular vigente.

18. Quais são as etapas do processo seletivo?
Resposta: As etapas são:
Etapa

Descrição

Caráter

1

Prova Presencial

Classificatório/Eliminatório

2

3

Entrega da Declaração de Matrícula da Instituição
de Ensino de Origem
Entrega dos Documentos Pessoais e para Análise
Curricular

Eliminatório

Obrigatório

19. Qual a empresa aplicará a prova?
Resposta: A prova será aplicada pela empresa Edudata Informática – CNPJ
00.333.193/0001-00.

20. Quantas questões e qual o conteúdo da prova?
Resposta: A prova terá um total de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com
4 alternativas e conteúdo baseado em conhecimentos gerais e específicos do curso
de Medicina, contendo apenas uma única alternativa correta, avaliada na escala de 0
(zero) a 60 (sessenta).

21. Qual será a forma de aplicação da Prova?
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Resposta: A prova classificatória/eliminatória será aplicada de forma presencial.

22. A entrega da declaração de matrícula é eliminatória?
Resposta: Sim, o candidato será desclassificado se não entregar esse documento,
até o momento da sua matrícula. (Exceto para os reingressastes), vide item 4.6.1. do
Edital.

23. Quais são os documentos pessoais que devo entregar após a matrícula e qual a data?
Resposta: A lista de documentos pessoais encontra-se no item 4.7 do Edital (Etapa
obrigatória), apresentar cópia (frente e verso, legível e sem corte ou rasuras) e os
documentos originais para conferência.
O período de entrega é de 17/05/22 a 27/05/22.

24. Quais são os documentos para análise curricular que devo apresentar após a
matrícula?
Resposta: A lista de documentos encontra-se no item 4.8.3 respeitando as
especificidades a) e b) do edital.
Lembrando que você deverá apresentar o documento original e cópia. Para
documentos de Instituição de Ensino Superior Estrangeira, deverá ter a
tradução juramentada e reconhecido pela Convenção de Haia de forma
individual, ou seja, um número de série para cada documento.

25. Qual data de entrega dos documentos para análise curricular?
Resposta: Os documentos entregues entre 17/05/2022 e 27/05/2022 terão sua
análise curricular garantida para o segundo semestre de 2022, após esse período, só
produzirão efeito para o primeiro semestre de 2023, no período de 06/06/2022 a
31/10/2022.

26. Como e onde devo apresentar os documentos (Pessoais e para Análise Curricular)?
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Resposta: Toda a documentação (original e cópia) deverá ser entregue completa, de
uma única vez, e presencialmente, na Secretaria Acadêmica do Campus em
Fernandópolis-SP, no endereço: Estrada Projetada F1, s/n, Fazenda Santa Rita,
Fernandópolis-SP - CEP: 15.613-899, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das
9h às 12h e das 13h às 16h.

27. Quando terei a devolutiva da minha análise curricular?
Resposta: Previsão de 90 (noventa) dias corridos da sua entrega, cujo resultado será
disponibilizado na “Área do Candidato” no site ubvestibular.com.br. A matrícula
independerá da análise curricular.

28. Caso eu não tenha a declaração de Matrícula com o vínculo em 2021.2 ou 2022.1,
poderei seguir no processo seletivo?
Resposta: Não, conforme previsto em edital, esse documento é eliminatório e deve
ser atualizado, vide item 4.6.1. do Edital.

29. Posso tirar cópias dos meus documentos no Campus?
Resposta:

Não, no Campus não há empresa para esse serviço. Neste caso o

candidato deverá entregar todos os documentos originais com as respectivas cópias.
Seguem indicações de dois endereços que oferecem esse serviço em Fernandópolis:
 Papelaria Universitário, R. Eurípedes Teixeira de Resende, 900 - Universitário,
Fernandópolis - SP, 15601-318.
 Papelaria Bom Jesus, R. Rio Grande do Sul, 1328 - Centro, Fernandópolis SP, 15600-000.

30. Meus documentos originais ficarão na Universidade Brasil?
Resposta: Não, os documentos originais serão devolvidos após a devida conferência
da Secretaria Acadêmica do Campus de Fernandópolis-SP.
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31. Entreguei todos os meus documentos para análise curricular, porém ainda estou
cursando em outra Universidade e existem disciplinas que podem ser aproveitadas
futuramente, posso entregar o complemento para a análise curricular posteriormente?
Resposta: Sim, a única exceção será para eventual complementação do cursado
somente no próprio semestre de 2022.1, podendo este ser enviado durante o
semestre letivo de 2022.2. Será tratado como eliminação de matérias.

32. Os meus documentos estão sem a tradução juramentada e Apostilamento de Haia,
poderei entregar mesmo assim?
Resposta: Não, os documentos devem ser entregues de uma única vez contendo a
tradução juramentada e Apostilamento de Haia.

33. Meus documentos acadêmicos da Instituição de Ensino Superior de origem
estrangeira estão traduzidos juramentados e com o Apostilamento de Haia de anos
anteriores a 2021.2, serão aceitos para o processo seletivo de 2022.2?
Resposta: Sim, porém devem estar completos, exceto atestado de matrícula.

34. Tenho aproveitamento de estudos no curso de Medicina em mais de uma
Universidade, devo apresentar os históricos e planos de ensino de todas elas?
Resposta: Sim, para alunos que tenham cursado em mais de uma Instituição de
Ensino Superior (IES), o eventual aproveitamento de estudos (AE) será feito apenas
com a apresentação de todos os documentos das IES de origem.

35. Participei do processo seletivo anterior e não efetivei a matrícula ou não fui convocado,
posso utilizar os documentos entregues para esse novo vestibular?
Resposta: Sim, documentos entregues por candidatos participantes do último edital
(10/2021) continuam válidos e poderão ser utilizados, exceto Declaração de Matrícula
(Constância) que deve ser atualizada conforme item 4.6.1. Para tanto, deverá ser
apresentado pelo candidato o protocolo de entrega dos documentos na Universidade
Brasil (UB).
Administração
Rua Três de Dezembro, 38, Sé - São Paulo/SP | 01014-020
Central de Relacionamento com o Aluno - 08007807070

www.ub.edu.br

UNIVERSIDADE
BRASIL

Perguntas Frequentes Edital 02/2022
8/9

36. Não posso comparecer ao Campus para entregar os documentos pessoalmente,
como devo proceder?
Resposta: A documentação poderá ser entregue por portador mediante apresentação
de procuração original autenticada em cartório nacional, com cópia dos documentos
de identidade (Candidato e Procurador).
37. Onde devo acompanhar as publicações referentes ao processo seletivo:
Resposta: Toda a comunicação pertinente ao processo seletivo será divulgada na
“Área

do

Candidato”

(https://ubvestibular.com.br/)

e/ou

no

site

da

UB

(www.universidadebrasil.edu.br) e/ou da empresa Edudata (www.edudata.com.br),
sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dessas
publicações, não podendo alegar o desconhecimento de qualquer norma ou quaisquer
informações divulgadas.

38. Quando será divulgado o resultado da prova?
Resposta: O resultado da prova será divulgado no dia 11/05/2022.

39. Onde poderei entrar com interposição de recurso de gabarito preliminar e/ou
resultados preliminares?
Resposta: Verificar no item 7 DO RECURSO no edital do processo seletivo

40. Fui classificado e convocado, mas não sei qual é o meu semestre, mesmo assim
posso fazer a minha matrícula?
Resposta: Sim, você poderá realizar a matrícula normalmente, porque não depende
do resultado da análise curricular.

41. Preciso comparecer no Campus para fazer a minha matrícula?
Resposta: Os candidatos aprovados no processo seletivo de transferência externa de
Medicina serão convocados a realizar sua matrícula de forma gradativa e no formato
online na “Área do Candidato”, em ordem de classificação na prova e na data
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estabelecida conforme regras e cronograma constante do Anexo I deste Edital,
lembrando que a sua matrícula só será liberada após entrega da declaração de
matrícula.

42. Qual é o período de matrícula da primeira chamada?
Resposta: Data para Matrícula da Primeira chamada de 17/05/2022 a 27/05/2022

43. Quando receberei orientações sobre o curso?
RESPOSTA: No dia da entrega dos documentos no Campus Fernandópolis, você
poderá sanar todas as dúvidas sobre o curso com o corpo docente que estará
disponível para recepcioná-lo.

44. Quando irei realizar a escolha de disciplinas a cursar no semestre letivo 2022.2?
Resposta: Todo aluno deverá se submeter ao processo de “Matrícula Orientada”, ou
seja, se matriculando nas disciplinas que for cursar no semestre letivo, diretamente no
Portal do Aluno, conforme data prevista no anexo I do edital, para este processo você
deverá estar devidamente matriculado.

Consulte nosso site institucional para mais informações. Os links encontram-se
no Anexo I do Edital.
Também estamos à disposição, para orientá-los e/ou sanar dúvidas sobre o Processo
Seletivo de Transferência nos canais abaixo:
Telefone e/ou WhatsApp: 0800-780-7070
cra@ub.edu.br
www.ub.edu.br
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