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1. O Reitor do Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA, no uso de suas atribuições estatuárias e 

regimentais, com base na legislação em vigor e tendo em vista a oferta das vagas decorrentes de desistências e da 

Portaria MEC n°569 de 09/06/2017 que deferiu o aumento do número de vagas para o Curso de Medicina, 

comunica aos interessados a realização de PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS 2017/1I NO 

CURSO DE MEDICINA ofertado pela Instituição, válido para ingresso somente no 2° semestre letivo de 2017, 

nos termos do presente instrumento convocatório. 

1.1. QUADRO: PERÍODO, VAGAS E TURNO 

CURSO DE MEDICINA 

PERÍODO VAGAS TURNO 

2 0  15 Integral 

1.1.1. Não há vaga em oferta nos demais períodos do curso. 

2. DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO SELETIVO 

O presente Processo Seletivo destina-se exclusivamente a: 

2.1. TRANSFERÊNCIA de estudantes oriundos de Curso de Medicina de outras Instituições de Ensino 

Superior do território nacional reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

2.2. Não há vaga em oferta para GRADUADOS e nem para ESTUDANTES de outros cursos interessados em 

Mobilidade Interna ou Externa. 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O presente PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS 2017/11 - CURSO DE MEDICINA será 

realizado da seguinte forma: 

3.1.1. ia  ETAPA: Análise de documentação, conforme disposto no item 4 do presente Edital. 

3.1.2. 2  ETAPA: Prova Teórica - a realizar-se no dia 31/07/2017. 

Prova Prática - a realizar-se no dia 03/08/2017. 

3.2. Os Conteúdos Programáticos da Prova Teórica e Prática encontram-se disponíveis no Anexo 1 deste Edital. 



4. P ETAPA DO PROCESSO: INSCRIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. 

4.1. INSCRIÇÃO: 

4.1.1. As inscrições deverão ser feitas no período de 22/06/2017 a 21/07/2017, exclusivamente pelo 

site, incluindo, até essa data, o protocolo da documentação (item 4.1.8). 

4.1.2. Acessar o site do CESUPA no endereço eletrônico www.cesupa.br  e seguir a sequência de 

procedimentos ali descrita. 

4.1.3. Preencher corretamente a Ficha de Inscrição ao PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS 

ESPECIAIS 2017/11 - CURSO DE MEDICINA. O preenchimento e as informações prestadas são de inteira 

responsabilidade do candidato. 

4.1.4. Responsabilizar-se pela observação de todos os procedimentos. O CESUPA não se 

responsabilizará por inscrições realizadas via Internet que não forem recebidas por fatores de ordem 

técnica que impossibilitem a transferência de dados, como falhas de comunicação, congestionamento 

de linhas ou de serviços, falta de energia elétrica e outros, ou devido ao não cumprimento, por parte do 

candidato, dos procedimentos estabelecidos para inscrição. 

4.1.5. Ao inscrever-se no PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS 2017/11— CURSO DE 

MEDICINA o candidato declara conhecer, submeter-se e atender a todas as disposições constantes deste 

Edital, não podendo delas alegar desconhecimento. 

4.1.6. Ao efetuar sua inscrição o candidato deverá, obrigatoriamente, informar endereço de e-mail 

válido, ao qual o CESUPA poderá, ao seu critério, enviar comunicado referente ao Processo Seletivo, 

bem como outras informações que julgar pertinentes. 

4.1.7. Não serão admitidas inscrições após o término do prazo indicado no item 4.1.1 deste Edital, em 

nenhuma hipótese. 

4.1.8. Os candidatos deverão protocolar, obrigatoriamente, a documentação descrita a seguir, no 

CESUPA - Unidade José Malcher (Av. Gov . José Malcher n° 1963), até o dia 21/07/2017, data limite 

para protocolar a documentação. 

4.2. DOCUMENTAÇÃO: 

a) Histórico Escolar (original) da LES de origem, atualizado; 

b) Declaração de Regularidade de Matrícula ou de vínculo com a lES de origem (original), atualizada; 

c) Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas na LES de origem, para fins de análise de crédito em 

disciplinas; 

d) Declaração de Autorização ou Reconhecimento do Curso de origem; 

f) Declaração de participação no EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO Do ESTUDANTE - ENADE, na forma 

da legislação vigente, se for o caso; 

g) Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, obtida no site do CESUPA www.cesupa.br . 

Q: O candidato que não protocolar a DOCUMENTAÇÃO até o dia 21/07/2017 não poderá prosseguir no 

processo e nem participar da 2` ETAPA da seleção. 
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4.3. DO RESULTADO DA ia  ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 

O resultado da ia  ETAPA do PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS 2017/11 - CURSO DE 

MEDICINA, bem como a convocação para a 2a  ETAPA e as condições de sua realização serão divulgados no 

dia 02/08/2017, no site do CESUPA (www.cesupa.br ). 

4.3.1. Serão encaminhados para a 2' ETAPA da Seleção os candidatos que atenderem as exigências do 

item 2.1 deste Edital e forem considerados aptos a ingressar no 2° período do curso. 

5. 2a  ETAPA DO PROCESSO: INSCRIÇÃO, TAXA DE INSCRIÇÃO E CONFIRMAÇÃO DA 

INSCRIÇÃO 

5.1. TAXA DE INSCRIÇÃO. 

5.1.1. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 28/07/2017, conforme as orientações 

descritas a seguir. 

5.1.2. Acessar o site do CESUPA no endereço eletrônico www.cesupa.br  e imprimir o boleto da taxa de 

inscrição referente à 2  ETAPA do PROCESSO SELETIVO. 

5.1.3. Não serão admitidas inscrições para a 2 ETAPA DO PROCESSO após o término do prazo 

previsto no item 5. 1.1 deste Edital, em nenhuma hipótese. 

5.2. DA TAXA E CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

5.2.1. O candidato deverá ter conhecimento de que as inscrições realizadas via Internet somente serão 

processadas pelo Centro de Processamento de Dados do CESUPA após a confirmação, pela instituição 

bancária, do pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), o qual deverá 

ocorrer até o dia 28/07/2017, em qualquer agência da rede bancária. 

5.2.2. Confirmar sua inscrição, acessando novamente o site do CESUPA (www.cesupa.br ), e imprimir 

o CARTÃO DE INSCRIÇÃO no campo indicado. 

Observação Importante: A apresentação do CARTÃO DE INSCRIÇÃO é indispensável para o acesso 

ao local de prova. 

6. DAS PROVAS TEÓRICA E PRÁTICA -2' ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 

A 2  ETAPA destina-se aos candidatos considerados aptos a prosseguir no PROCESSO SELETIVO PARA 

MATRÍCULAS ESPECIAIS 2017/11- CURSO DE MEDICINA, conforme publicação do Resultado da ia  ETAPA, 

constará de Provas Teórica e Prática, ambas de caráter classificatório e eliminatório. 

6.1 .A Prova Teórica ocorrerá no dia 31/07/2017, das 9:00 às 12:00h, no CESUPA - Unidade Alcindo Cacela 

(Av. Alcindo Cacela, n° 1523). 

6.2. A Prova Teórica é de caráter classificatório e eliminatório, sendo considerado apto a prosseguir na seleção 

somente o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da 

Prova Teórica. 



6.3. O resultado da Prova Teórica e a convocação dos candidatos aptos à realização da Prova Prática serão 

divulgados até o dia 02/08/2017 no site do CESUPA (www.cesupa.br). 

6.4. A Prova Prática ocorrerá no dia 03/08/2017, às 14:00 horas, no CESUPA - Unidade Almirante Barroso 

(Av. Almirante Barroso, 3775). 

6.5. Será eliminado do presente Processo Seletivo o candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta 

por cento) na Prova Prática. 

6.6. O Conteúdo Programático das provas da 2  ETAPA constam do Anexo 1 deste Edital. 

6.7. Para acesso ao local da prova o candidato deverá apresentar documento de identidade (original) e o 

Cartão de Inscrição; 

6.8. Não será permitido, sob qualquer pretexto, o ingresso de candidato após o início das provas. 

6.9. Para as duas provas desta Etapa do Processo Seletivo, será automaticamente eliminado o candidato que: 

a) Não comparecer à prova, chegar com atraso ou sem a documentação exigida; 

b) Obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova; 

c) Tentar, por qualquer meio, comunicar-se com outros candidatos ou utilizar-se de quaisquer 

expedientes fraudulentos; 

d) Faltar à urbanidade para com os professores, fiscais e outros prepostos designados pela Comissão 

Permanente do Processo Seletivo. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

7.1. A classificação dos candidatos do presente Processo Seletivo se dará em ordem decrescente, com base na 

soma dos pontos obtidos nas Provas Teórica e Prática, respeitado o limite de vagas por período, constante no 

quadro do item 1.1. 

7.2. O Resultado Final do PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS 2017/11- CURSO DE MEDICINA 

será divulgado até o dia 04/08/2017, no site do CESUPA (www.cesupa.br). 

7.3 - Em caso de empate, será considerado o melhor desempenho na prova prática, persistindo o empate, será 

levado em consideração a maior idade do candidato, verificando-se o dia, mês e ano de nascimento. 

8. DO FIES 

A Associação Cultural e Educacional do Pará - ACEPA, mantenedora do CESUPA, informa que não há 

previsão de oferta de novas vagas para participação da instituição no Fundo de Financiamento Estudantil - 

FIES, havendo possibilidade de transferência do FIES para estudante que já possua Contrato de Adesão com o 

referido programa de financiamento, em outras Instituições, sujeito a análise à luz da legislação vigente que 

rege o FIES. 

8. DOPROUNI 

Atendendo ao disposto no art. 5 0  da Lei no 11.096/2005 e no Decreto n° 5.493/2005, o CESUPA já tem 

devidamente preenchidas todas as vagas destinadas ao PROUNI, portanto não há vagas disponíveis no Curso de 

Medicina, para o 2° semestre letivo de 2017, no âmbito do referido programa. 
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9. DA MATRÍCULA: 

As orientações à MATRÍCULA para os candidatos aprovados no presente PROCESSO SELETIVO PARA 

MATRÍCULAS ESPECIAIS 2017/11- CURSO DE MEDICINA serão objeto de Edital específico a ser divulgado à 

ocasião do Resultado Final do Processo Seletivo. 

10. DO INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA ESPECIAL: 

A documentação do candidato que, por qualquer razão, tiver seu pleito indeferido ficará disponível para 

devolução ao interessado após o resultado do pleito, na Secretaria Acadêmica do CESUPA (Unidade José 

Malcher), 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos ou situações especiais, não contemplados no presente Edital, serão analisados pela 

Coordenação do PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS 2017/11- CURSO DE 

MEDICINA, observada a legislação vigente e o Regimento Geral do CESUPA. 

Belém (P), 21 de junho de 017. 

JOÃO PAU DO VALLE MENDES 

((REITOR 



centro Ur,.verstário dc, Estado do Pará 

ANEXO 1 

PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAS 2017/1I DO CESUPA 

CURSO DE MEDICINA 

EDITAL N° _/2017 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

MD1— MÓDULOS TEMÁTICOS E HABILIDADES CLÍNICAS 

MÓDULO 1: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA 

• Princípios e Diretrizes que regem o SUS; 
• Políticas de Saúde; 
• Hierarquização; 
• Referência e Contra-referência; 
• Importância da Ética nas relações médico-paciente e médico-sociedade; 
• Vocação médica e Adaptação acadêmica; 
• Correntes de Bioética e seus princípios; 
• Conceitos de saúde e doença; 
• Conceitos de Epidemiologia; 
• Sistema de informação em saúde; 
• Indicadores epidemiológicos; 
• Histologia e anatomia dos principais ossos do corpo humano; 
• Classificação e características dos principais ossos; 
• Estrutura histológica dos principais tecidos básicos (epitelial,conjuntivo,muscular e ósseo); 
• Conceitos de Planimetria; 
• Eixos e planos corporais; 
• Membrana plasmática: com stituintes e funções no transporte; 
• Metodologia da pesquisa; 
• Ética em Pesquisa. 

MÓDULO II: IMPLICAÇÕES DO CRESCIMENTO CELULAR E DIFERENCIAÇÃO 

• A Célula e os Componentes celulares; 
• Núcleo celular e Informação genética: DNA/RNA; 
• Bases da hereditariedade; Padrões de herança: Genótipo/Fenótipo; 
• Cariótipo e Cromossomopatias Numéricas e Estruturais; 
• Transcrição, Tradução e Síntese Protéica; 
• Expressão gênica, Diferenciação tecidual e sistêmica 
• Metabolismo Celular e Produção de energia; 
• Ciclo Celular; 
• Fases da Meiose e Mitose; 
• Gametogênese; 
• Fertilização, Clivagem e Nidação; 
• Crescimento inicial do embrião; 
• Distúrbios do crescimento e diferenciação celular: Displasias, Metaplasias; 
• Neoplasias Benignas e Malignas; 
• Comunicação Celular 



MÓDULO III: ATAQUE E DEFESA 

• Componentes do Sistema Imunológico 
• Principais Órgãos: 
• Medula óssea (hematopoiese); Timo, Baço, Linfonodos, Tecidos Linfáticos Associados a Mucosas 
• Principais Células: Linfócitos T e subtipos (T helper: Th I, Th2, Th3, Th17, T reguladores; T citotóxico)); 

Linfócitos B; Células Apresentadoras de Antígenos (Macrófagos, Células Dendríticas); Células NK; 
Neutrófilos; Basófi los; Mastócitos; Eosinófilos 

• Desenvolvimento do Sistema Imunológico: Características Etárias: Infância X Adulto X Idoso; 
Maturação Celular: Processos de Seleção Clonal 

• Resposta Imune: 
• Imunidade Inata (Barreiras físicas, químicas e biológicas); Reconhecimento de padrões antigênicos: 

PRR's / "toll-like receptors"; Sistema Complemento 
• Imunidade Adquirida: Apresentação do antígeno: MHC 1 e II, TCR 
• Resposta imune a infecção: vírus, bactérias, fungos e parasitas 
• Ciclo biológico dos microorganismos 
• Biologia dos vírus: estrutura; ciclo 
• Biologia dos parasitas (helmintos e protozoários): ciclo, hospedeiros, vetores, Interação parasita-

hospedeiro 
• Biologia das bactérias: tipos (cocos, bacilos, espiroquetas); gram positiva e gram negativa 
• Imunidade Celular: Linfócitos CD4 e CD8 
• Imunidade Humoral: Características e funções das Imunoglobulinas: IgA, IgG, IgM, IgE e IgD 
• Mecanismos de Hipersensibilidade e Auto-Imunidade 
• Falhas na resposta imune: Imunodeficiências Primárias e Secundárias 
• Resposta orgânica frente a agressão 
• Agentes agressores: Físicos, químicos, biológicos e psicológicos 
• Mecanismos de dor/analgesia 
• Resposta neuro-imune-endócina: Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (Papel do cortisol; Estresse / alostase) 
• Mecanismos da Inflamação: Inflamação aguda e crônica 

HABILIDADES CLÍNICAS MD1 
1. HABILIDADES CLÍNICAS: 

Conteúdos: 

• Anamnese: dados de identificação do paciente, queixa principal, HDA (história da doença atual), 
antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida, condição sócio-econômica e aspecto psicossocial; 

• Aspectos de biossegurança e utilização dos EPIs (equipamentos de proteção individual); 
• Exame físico geral; 
• Sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e freqüência respiratória); 
• Dados antropométricos básicos (peso, altura, IMC); 
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