ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA

PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS 2023/1
CURSO DE MEDICINA DO CESUPA
Edital nº 57/2022
1. Apresentação
1.1 O Reitor do Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA, no uso de
suas atribuições estatutárias e regimentais, com base na legislação em vigor,
comunica aos interessados a realização de PROCESSO SELETIVO PARA
MATRÍCULAS ESPECIAIS 2023/I NO CURSO DE MEDICINA DO CESUPA
ofertado pela Instituição, válido para ingresso somente no 1º semestre
letivo de 2023, nos termos do presente instrumento.

1.2. Quadro: Período, Vagas e Turno
CURSO DE MEDICINA DO CESUPA
PERÍODO

VAGAS

2º

05

3º

06

4º

05

TURNO
Integral

2. Dos participantes do processo seletivo
O presente Processo Seletivo destina-se exclusivamente a:
2.1. ESTUDANTES que queiram obter TRANSFERÊNCIA para o CESUPA,
oriundos de CURSO DE MEDICINA de outras Instituições de Ensino
Superior do território nacional, reconhecidos pelo Ministério da Educação.
2.2. GRADUADOS especificamente nos seguintes CURSOS DE
BACHARELADO DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (cursos com base na
Portaria nº 828, de 16/04/2019 do Ministério da Educação, art.1º, inciso I,
alíneas c, d, e, p, q, r, u, v, referente à área de Ciências da Saúde – Ano I do
Ciclo Avaliativo do Enade): Biomedicina, Educação Física, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Odontologia.
2.3. Não há vaga em oferta para GRADUADOS e nem para ESTUDANTES de
outros Cursos interessados em Mobilidade Interna ou Externa.
2.4. Não há vaga em oferta nos demais períodos do Curso de Medicina do
CESUPA, observado o disposto no item 1.2. deste Edital.

3. Das etapas do processo seletivo
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3.1. O presente PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS 2023/I – CURSO
DE MEDICINA será realizado da seguinte forma:
3.1.1. 1ª ETAPA: Análise de documentação, conforme disposto no item 4 do
presente Edital.
3.1.2. 2ª ETAPA: PROVA TEÓRICA - a realizar-se no dia 20/12/2022, de
8:00 às 12:00 horas, no campus João Paulo do Valle Mendes (Av. Almirante
Barroso, nº 3775). PROVA PRÁTICA - a realizar-se no período de 23 a
27/01/2023.
Obs: O calendário da Prova Prática, bem como a data, hora e local, será
divulgado até o dia 13/01/2023, à ocasião do Resultado da Prova Teórica.
3.2. Os Conteúdos Programáticos das Provas Teórica e Prática encontram-se
disponíveis no Anexo I deste Edital.
3.3. Todas as ETAPAS do Processo Seletivo encontram-se descritas no Anexo II
deste Edital.

4. 1ª Etapa do processo seletivo: inscrição e entrega de
documentação
4.1. INSCRIÇÃO:
4.1.1. As inscrições deverão ser feitas no período de 31/10/2022 a
18/11/2022, exclusivamente pelo site do CESUPA, incluindo, até essa data, o
protocolo da documentação (item 4.1.8 deste Edital).
4.1.2. O candidato deverá 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 2023/I – CURSO DE MEDICINA. O preenchimento e as
informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato.
4.1.3.1. Na ficha de inscrição para os candidatos à TRANSFERÊNCIA, deverá
ser indicado o período pretendido.
4.1.3.2. Na ficha de inscrição para os candidatos GRADUADOS não haverá a
indicação do período pretendido pelo mesmo. Desta forma, os candidatos
graduados aptos à primeira etapa deverão realizar prova teórica referente a
todos os conteúdos constantes do anexo I- conteúdos programáticos para
graduados, portadores de diploma de curso superior. A adequação do período
para cada candidato aprovado será realizada pela coordenação do processo
seletivo, analisando o resultado obtido na prova teórica do presente processo
seletivo.
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4.1.3.3. O CESUPA atua em conformidade com a vigente Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709 de 14/08/2018), nos
termos da sua Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais,
disponível no site da instituição em “documentos institucionais”
(www.cesupa.br).
4.1.3.4. Os dados pessoais dos candidatos, coletados pelo CESUPA, tem por
finalidade específica a inscrição dos referidos candidatos para participarem
do presente Processo Seletivo para Matrículas Especiais 2023/I no Curso de
Medicina do CESUPA, nos termos do art.44, inciso II, da Lei nº 9.394/96
(LDB).
4.1.3.5. Os dados cadastrais dos candidatos para fins de inscrição no
presente Processo Seletivo, poderão ser utilizados com a finalidade de
manter contatos futuros para divulgação de cursos da Instituição,
observados os termos da Política de Privacidade e Proteção de Dados do
CESUPA, resguardado o direito do titular de dados de solicitar sua exclusão,
nos termos da LGPD.
4.1.4. O candidato é responsável pela observação de todos os procedimentos
da sua inscrição. 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
2023/I– CURSO DE MEDICINA o candidato declara conhecer, submeter-se e
atender a todas as disposições constantes deste Edital, não podendo 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
de forma impressa descrita no item 4.2 deste Edital, no CESUPA - Campus
João Paulo do Valle Mendes (Av. Almirante Barroso, nº 3775), até às 18:00
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horas do dia 18/11/2022, data limite para protocolar a referida
documentação.
4.1.9. Atendimento especializado ao candidato com necessidades especiais Nos termos da Lei nº 13.146 de 06/07/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), o CESUPA assegurará a disponibilização de recursos de
acessibilidade e de tecnologia assistiva adequada, previamente solicitados
pelos candidatos com deficiência, inscritos no Processo Seletivo.
4.1.9.1. Os candidatos inscritos que apresentem necessidades especiais
deverão requerer à Comissão Permanente do Processo Seletivo, até o dia 18
de novembro de 2022, o tipo de atendimento compatível para a realização
de sua prova, quando for o caso, registrando situações especiais como tempo
adicional, acompanhamento técnico, dentre outras que se fizerem
necessárias conforme o caso. Para tal procedimento, o candidato inscrito
deverá enviar requerimento para o e-mail sec-medicina@cesupa.br,
anexando o respectivo Laudo Médico, emitido com data de no máximo 01
(um) ano, por especialista da área de sua deficiência, com base na legislação
vigente, contendo a devida solicitação e a justificativa que o caso requer,
bem como o “Termo de Consentimento” assinado constante do Anexo III
deste Edital. O CESUPA informa que requerimentos posteriores à data
estipulada serão indeferidos por intempestividade.
4.1.9.2. O não encaminhamento da documentação referida dentro do prazo
isenta o CESUPA da responsabilidade de providenciar as condições especiais
para a realização das provas de acordo com a necessidade do candidato.
4.1.9.3. Os candidatos com necessidades especiais participarão do presente
Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no
que se refere a conteúdo, avaliação, data, horário e local de realização da
prova.

4.2. Documentação:
4.2.1 PARA ESTUDANTES CANDIDATOS À TRANSFERÊNCIA, nos termos deste
Edital:
a)
Declaração de Regularidade de Matrícula ou de vínculo com a IES de
origem atualizada;
b)
Declaração de Autorização ou Reconhecimento do Curso de origem;
c)
Histórico Escolar da IES de origem, atualizado;
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d)
Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas na IES de origem;
e) Atestado de Boa Conduta emitido pela instituição de origem;
f) Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, obtida no site do CESUPA
www.cesupa.br.
4.2.2. PARA GRADUADOS, PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO
SUPERIOR, nos termos deste Edital:
a) Diploma de Graduação em Curso Superior devidamente registrado ou
Atestado de Conclusão recente de Curso, em caso de recém graduados;
b) Histórico Escolar da Graduação em Curso Superior;
c) Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas na IES de origem;
d) Atestado de Boa Conduta emitido pela instituição de origem ou pelo
respectivo Conselho Profissional;
e) Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, obtida no site do CESUPA
www.cesupa.br.
OBS: O candidato que não protocolar a DOCUMENTAÇÃO até às 18:00 horas
do dia 18/11/2022 não poderá prosseguir no presente Processo Seletivo e
nem participar da 2ª ETAPA da seleção.
4.2.3. Os documentos descritos nos itens 4.2.1 e 4.2.2 deste Edital deverão ser
apresentados no original, ou em cópia legível conferida com o original na
ocasião do protocolo, ou em cópia autenticada em cartório de notas.
4.2.3.1. Para os ESTUDANTES CANDIDATOS À TRANSFERÊNCIA no documento
descrito no item 4.2.1 item c deste Edital, poderá ser entregue com situação de
cursando, visto que o semestre ainda não está concluído. Entretanto, só
poderão seguir para prova prática, caso estejam aptos e com documentação
citada atualizada e situação finalizada pela IES de origem. A data limite para
entrega será no dia 11/01/2023.

4.3. Do Resultado da 1ª etapa do processo seletivo
O resultado da 1ª ETAPA do PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS
2023/I – CURSO DE MEDICINA, bem como a convocação para a 2ª ETAPA e as
condições de sua realização serão divulgados no dia 25/11/2022, a partir
das 18:00 horas, no site do CESUPA (www.cesupa.br).
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4.3.1. Poderão participar da 2ª ETAPA da Seleção os candidatos que
atenderem as exigências do item 2.1 ou 2.2. deste Edital e forem
considerados aptos a concorrer por vagas nos períodos com oferta no
Curso, conforme resultado da 1ª ETAPA.

5. 2ª Etapa do processo seletivo:
5.1. A 2ª ETAPA destina-se aos candidatos considerados aptos a prosseguir
no PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS 2023/I- CURSO DE MEDICINA,
conforme publicação do Resultado da 1ª ETAPA. Para participação na 2ª
ETAPA, o candidato deverá observar os procedimentos a seguir:
5.1.1. Acessar o site do CESUPA no endereço eletrônico www.cesupa.br e
imprimir o boleto da taxa de inscrição referente à 2ª ETAPA do PROCESSO
SELETIVO.
5.1.2. Efetivar o pagamento da taxa de inscrição para a 2ª ETAPA do Processo
Seletivo o qual deverá ser feito até o dia 01/12/2022, cujo valor é de R$400,00
(quatrocentos reais).

5.2. Da homologação das inscrições e confirmação para a 2ª
etapa:
5.2.1. O candidato deverá ter conhecimento de que as inscrições realizadas
somente serão processadas pelo Centro de Processamento de Dados do
CESUPA após a confirmação, pela instituição bancária, do pagamento da taxa
de inscrição o qual deverá ocorrer até o dia 01/12/2022, em qualquer
agência da rede bancária.
5.2.2. As inscrições homologadas serão divulgadas no site do CESUPA
(www.cesupa.br) até às 18:00 horas do dia 02/12/2022.
5.2.3. O candidato deverá 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, nos termos deste Edital.

6. 2ª Etapa do processo seletivo – das provas teórica e prática
A segunda ETAPA do PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS 2023/I- CURSO
DE MEDICINA constará de Prova Teórica e Prática, ambas de caráter
classificatório e eliminatório.
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6.1. A Prova Teórica ocorrerá no dia 20/12/2022, das 8:00 às 12:00 horas, no
Campus João Paulo do Valle Mendes (Av. Almirante Barroso, nº 3775).
6.2. A Prova Teórica é de caráter classificatório e eliminatório, sendo
considerado apto a prosseguir na presente seleção somente o candidato
que:
(I) Obtiver pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total
de pontos da Prova Teórica; e
(II) Esteja entre os candidatos classificados com colocação dentro do limite de
até 03 (três) vezes o número de vagas ofertadas por período, no caso dos
candidatos às vagas dos 2º,3º e 4º períodos, conforme disposto no quadro do
item 1.2 deste Edital;
6.3. O resultado da Prova Teórica e a convocação dos candidatos aptos à
realização da Prova Prática serão divulgados até o dia 13/01/2023, a partir das
18:00 horas, no site do CESUPA (www.cesupa.br).
6.4. A Prova Prática ocorrerá no período de 23/01/2023 a 27/01/2023, e os
candidatos deverão estar trajando jaleco.
6.5. Será eliminado do presente Processo Seletivo o candidato que obtiver
pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) na Prova Prática.
6.6. Os conteúdos programáticos correspondentes às provas da 2ª ETAPA
constam do Anexo I deste Edital.
6.7. Para acesso ao local de ambas as provas o candidato deverá apresentar
Cartão de Inscrição e documento de identidade original e com foto recente e
nítida, que possibilite a identificação atual do candidato (ou documento
equivalente original, que por Lei Federal valha como identidade). Será
observado o disposto na Lei nº 7.116 de 29/08/1983, regulamentada pelo atual
Decreto nº 10.977 de 23/02/2022. Nos termos do art. 16 do referido Decreto, a
carteira de identidade poderá ter a validade negada em razão de: I - alteração
dos dados nela contidos, quanto ao ponto específico; II - existência de danos no
meio físico que comprometam a verificação da sua autenticidade; III - alteração
de características físicas do titular que suscitem dúvidas fundadas sobre a sua
identidade; ou IV - mudança significativa no gesto gráfico da sua assinatura.
6.8. Não será permitido, sob qualquer pretexto, o ingresso de candidato após o
início das provas.
6.9. Para as 02 (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;
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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
1.2 deste Edital.
7.2. O Resultado Final do PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS 2023/ICURSO DE MEDICINA será divulgado até o dia 30/01/2023, 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.
7.4. Para os candidatos aprovados a ingresso no Curso de Medicina, existe
a possibilidade de ajuste de períodos e/ou unidades curriculares, conforme
o resultado obtido no presente Processo Seletivo.
7.5. Dos resultados da avaliação de cada prova não será aceito pedido de
revisão e nem será recebido recurso de qualquer natureza, bem como não
serão fornecidos aos candidatos cópias de provas.

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.

9. Da matrícula:
As orientações à MATRÍCULA para os candidatos aprovados no presente
PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAIS 2023/I- 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:
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A documentação de candidato não classificado ou que, por qualquer razão,
tiver seu pleito indeferido ficará disponível para devolução ao interessado
após o resultado do pleito, na Secretaria Acadêmica do CESUPA - Campus
João Paulo do Valle Mendes (Av. Almirante Barroso, nº 3775).

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 2023/I- CURSO DE MEDICINA DO CESUPA,
observada a legislação vigente e o Regimento Geral do CESUPA.
Belém (PA), 26 de outubro de 2022.
de forma digital por SERGIO
SERGIO FIUZA DE MELLO Assinado
FIUZA DE MELLO MENDES:07154453249
MENDES:07154453249 Dados: 2022.10.27 09:38:37 -03'00'
SÉRGIO FIUZA DE MELLO MENDES
Reitor

ANEXO I
PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAS 2023/I DO CESUPA
CURSO DE MEDICINA
EDITAL Nº 57/2022
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
TRANSFERÊNCIA:

PARA

ESTUDANTES

CANDIDATOS

CANDIDATOS APTOS AO 2º PERÍODO: MÓDULOS I AO III (conteúdos do 1º. período)
CANDIDATOS APTOS AO 3º PERÍODO: MÓDULOS I AO VI (conteúdos do 1º. e 2º. períodos)
CANDIDATOS APTOS AO 4º PERÍODO: MÓDULOS I AO IX (conteúdos do 1º, 2º, 3º períodos)

1º PERÍODO - MÓDULOS TEMÁTICOS
MÓDULO I: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA














Princípios e Diretrizes que regem o SUS;
Hierarquização do SUS - Sistema de Referência e Contrarreferência;
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 e muscular);
Conceitos de Planimetria - Eixos e planos corporais;
Membrana plasmática: constituintes e funções no transporte;
Correntes e Princípios de Bioética;
Ética médica (relações médico-paciente e médico-sociedade)
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 Proteica;
Expressão gênica
Diferenciação tecidual e sistêmica.
Célula-tronco

À










Comunicação Celular
Metabolismo Celular e Produção de energia;
Ciclo Celular;
Meiose e Mitose;
Gametogênese;
Fertilização, Clivagem e Nidação;
Crescimento Inicial do Embrião;
Distúrbios do crescimento e diferenciação celular: Displasias, Metaplasias; Neoplasias Benignas e
Malignas

Aspectos éticos das pesquisas genéticas e celulares.
MÓDULO III: ATAQUE E DEFESA
● Componentes do Sistema Imunológico:
* Principais Órgãos:
✔ Medula Óssea (hematopoiese); Timo, Baço, Linfonodos, Tecido Linfático associado a Mucosas
✔ Principais Células: Linfócitos T e subtipos (T helper: Th1, Th2, Th3, Th17, T reguladores; T citotóxico));
Linfócitos B; Células Apresentadoras de Antígenos (Macrófagos, Células Dendríticas); Células NK;
Neutrófilos; Basófilos; Mastócitos; Eosinófilos
✔ Desenvolvimento do Sistema Imunológico: 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 I e II, TCR
✔ Resposta imune a infecção: vírus, bactérias, fungos e parasitas
● Resposta orgânica frente a agressão;
● Mecanismos de Hipersensibilidade e Auto-Imunidade;
● Falhas na resposta imune: Imunodeficiências Primárias e Secundárias;
● Mecanismos da Inflamação: inflamação aguda e crônica;
● Imunidade Celular: Linfócitos CD4 e CD8;
● Imunidade Humoral: Características e funções das Imunoglobulinas: IgA, IgG, IgM, IgE e IgD;
● Ciclo biológico dos microorganismos;
● Biologia dos vírus: estrutura; ciclo;
● Biologia dos parasitas (helmintos e protozoários): ciclo, hospedeiros, vetores, interação parasitahospedeiro;
● Biologia das bactérias: tipos (cocos, bacilos, espiroquetas); gram positiva e gram negativa;
● Biologia dos fungos;
● Resposta imune ao veneno de animais peçonhentos;
● Mecanismo de ocorrência da febre;
● Mecanismos de dor;
● Resposta neuro-imune-endócina: eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (Papel do cortisol; estresse /
alostase).
● Agentes agressores: físicos, químicos, biológicos e psicológicos.
2º PERÍODO – MÓDULOS TEMÁTICOS
MÓDULO IV: PELE E ANEXOS
● Morfologia da pele e anexos cutâneos;

● Funções básicas da pele e de seus anexos;
● Tipos e mecanismos de ação dos receptores sensoriais (mecanoreceptores, termoreceptores,
nociceptores);
● Melanogênese;
● Mecanismo de reparação tecidual;
● Substrato histopatológico das lesões de pele;
● Imunopatologia da pele frente à agressão física;
● Reações cutâneas a agentes biológicos;
● Lesões elementares da pele e sua importância clínica;
● Lesões cutâneas como manifestações de doenças sistêmicas;
● Pele e relação neuroimunoendócrina;
● Noções de oncogênese;
● Fotoproteção;
● Tipos de queimaduras.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MÓDULO V: SISTEMA NERVOSO
Formação e desenvolvimento das estruturas do Sistema Nervoso;
Organização e estruturas do Sistema Nervoso Central e Periférico;
Vascularização do Sistema Nervoso;
Comunicação intra e intercelular das células componentes do Sistema Nervoso Central e Periférico;
Processo de neurotransmissão;
Síntese, armazenamento e liberação de neurotransmissores;
Neuroplasticidade;
Funcionamento do Sistema Nervoso Autônomo (SNA);
Órgãos dos sentidos: visão, audição, gustação, tato, olfato;
Fisiologia e estruturas responsáveis pelo equilíbrio;
Funções proprioceptiva, sensorial e de motricidade;
Propriocepção;
Nocicepção;
Produção e função do líquido cefalorraquidiano;
Meninges;
Ciclo sono-vigília.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MÓDULO VI: LOCOMOÇÃO
Sistema musculoesquelético;
Postura e marcha no ser humano;
Formação e desenvolvimento muscular e ósseo do ser humano (osteogênese e osteólise);
Estrutura morfológica, composição bioquímica e inervação das fibras musculares.
Fisiologia da contração muscular;
Alterações da contração muscular (tetania, fadiga e contratura);
Composição e tipos de ossos;
Tipos e mecanismos de fratura óssea;
Consolidação óssea natural e os fatores determinantes da falha de consolidação;
Anatomia, fisiologia, classificação da biomecânica articular;
Classificação das articulações;

● Fatores ocupacionais que contribuem para o surgimento de Distúrbios osteomusculares relacionados
ao Trabalho (DORT);
● Malformações osteomusculares;
● Dor e inflamação como resposta fisiológica do organismo à agressão ao aparelho neurolocomotor;
● Necessidades nutricionais requeridas nos diferentes graus de atividade física.
3º PERÍODO – MÓDULOS TEMÁTICOS
MÓDULO VII: SISTEMA CARDIOVASCULAR
● Estrutura anatômica e histológica do sistema cardiovascular: coração, vasos sanguíneos e vasos
linfáticos;
● Embriologia do sistema cardiovascular, septação e aparelho valvar e principais malformações
congênitas cardiovasculares;
● Circulação fetal;
● Músculo cardíaco, músculo liso e seus mecanismos de contração e relaxamento;
● Função elétrica do coração, potencial elétrico, automotricidade e sistema de condução;
● Eletrocardiograma e a atividade elétrica do coração;
● Ciclo cardíaco, curvas de pressão-volume, frequência cardíaca e a modulação autonômica;
● Conceito de pré-carga, pós-carga, débito cardíaco e fração de ejeção e suas variações em diferentes
situações fisiológicas;
● Vasos sanguíneos, Lei de Starling, a troca de matéria nos capilares, fluxo sanguíneo e circulação
coronariana;
● Mecanismos homeostáticos do sistema cardiovascular;
● Sistema linfático;
● Retorno venoso, Trombose venosa profunda e edema;
● Controle da pressão arterial, alterações do volume sanguíneo, da resistência periférica;
● Consequências hipertensão arterial sistêmica ao organismo;
● Fisopatologia e complicações da ateroesclerose e tromboembolismo;
● Fisiopatologia da Insuficiência cardíaca, farmacologia cardiovascular e repercussões hemodinâmicas;
● Fatores de risco das doenças do sistema cardiovascular;
● Exames complementares utilizados no diagnóstico e acompanhamento das doenças
cardiovasculares;
 Mecanismos de ação dos cardiotônicos, fármacos vasoativos e anti-hipertensivos.

●
●
●
●
●
●
●
●

MÓDULO VIII: SISTEMA RESPIRATÓRIO
Estrutura anatômica e histológica do sistema respiratório: via aérea, pulmões, pleura e músculo
respiratórios;
Lei dos gases (Dalton, Boyle, LaPlace e Henry) e as propriedades elásticas do alvéolo pulmonar;
Mecânica ventilatória, volume, capacidades respiratórias e as variações de pressão torácica e
intrapleural;
Difusão, solubilidade e mecanismos de trocas e transporte de gases;
Curva de dissociação oxigênio-hemoglobina e os fatores que determinam sua alteração;
Relação ventilação-perfusão e a suas alterações;
Controle neural da respiração, químioreceptores periféricos e centrais, barorreceptores e estruturas
neurais;
Mecânica da voz;

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formação embriológica da via aérea superior e malformações congênitas;
Métodos de avaliação da função pulmonar;
Mecanismos de ação de broncodilatadores, mucolíticos, antitussígenos e expectorantes;
Manifestações clínicas das doenças respiratórias (tosse, chiado, dispnéia, expectoração, dor torácica,
cianose e hemoptise);
Mecanismos de defesa, resposta imune (inata e adquirida), mecanismo de secreção de muco e
sistema mucociliar;
Implicações do tabagismo no sistema respiratório;
Impacto da poluição ambiental e das atividades profissionais no sistema respiratório;
Principais bactérias patogênicas ao sistema respiratório e mecanismo de ação dos antibióticos
recomendados.
MÓDULO IX: SISTEMA URINÁRIO
Anatomia e histologia do sistema urinário, rins, ureteres, bexiga urinária e uretra;
Mecanismos de defesa do Sistema Urinário;
Embriologia e malformações do sistema urinário;
Imaginologia do sistema urinário;
Mecanismo de formação da urina, filtração, reabsorção, secreção, excreção e micção;
Inervação e controle neural da micção;
Tipos de incontinência urinária;
Compartimentos do organismo, osmolaridade, pressão osmótica e movimentação de fluidos;
Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-base;
Interrelação dos sistemas urinário e endócrino;
Metabolismo das proteínas e a importância do sistema urinário na eliminação de escórias
nitrogenadas;
Mecanismo renal de metabolização e eliminação de substâncias;
Mecanismos renais de controle da pressão arterial;
Causas de redução da função renal;
Exames complementares para avaliação da função renal;
Principais bactérias patogênicas ao sistema urinário;
Farmacologia aplicada ao sistema urinário – antibiótico e diurético.

HABILIDADES PROFISSIONAIS
CANDIDATOS APTOS AO 2º PERÍODO:
 HABILIDADES PROFISSIONAIS
 Anamnese
 Exame físico geral: estado geral, nível de consciência e orientação, fácies, atitude/decúbito, biotipo,
linfonodos (cabeça, pescoço e tórax), sinais vitais (pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca
e respiratória); dados antropométricos (peso, altura, IMC e circunferência abdominal).
CANDIDATOS APTOS AO 3º PERÍODO:
 HABILIDADES PROFISSIONAIS
 Anamnese







Exame físico geral: estado geral, nível de consciência e orientação, fácies, atitude/decúbito, biotipo,
linfonodos (cabeça, pescoço e tórax), pele (lesões elementares) e anexos (pelos e unhas); sinais vitais
(pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca e respiratória); dados antropométricos (peso,
altura, IMC e circunferência abdominal); edema.
Exame físico do sistema nervoso: avaliação do equilíbrio estático e dinâmico; coordenação motora;
avaliação da motricidade (movimentação ativa, passiva, tônus, trofismo muscular e manobras
deficitárias; motricidade reflexa superficial e profunda); avaliação da sensibilidade superficial e
profunda; sinais de irritação meningorradicular; avaliação dos pares de nervos cranianos).
Exame físico do sistema locomotor: exame físico e manobras para coluna vertebral, membros
superiores e membros inferiores.

CANDIDATOS APTOS AO 4º PERÍODO:
 HABILIDADES PROFISSIONAIS
 Exame Físico Geral (estado geral, nível de consciência e orientação, fácies, biotipo, atitude/decúbito,
linfonodos, nível de hidratação e nutrição);
 Sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e frequência respiratória);
 Dados antropométricos básicos (peso, altura, IMC e circunferência abdominal);
 Exame físico neurológico (reflexos, marcha, sensibilidade, coordenação e força muscular);
 Exame clínico do aparelho locomotor (exame físico da coluna vertebral, dos membros superiores e
dos membros inferiores);
 Exame físico Sistema Cardiovascular (Exame físico dos pulsos arterial e venoso, exame do precordio),
 Ausculta cardíaca patológica e ECG - eletrocardiograma; Exame físico do Sistema Respiratório
(inspeção, palpação, percussão e ausculta), ausculta pulmonar patológica;
 Interpretação de Radiografia simples de tórax e avaliação semiológica das principais Síndromes
Pleuro-pulmonar (atelectasia, derrame pleural, condensação e pneumotórax);
 Exame físico do Sistema Urinário (inspeção e percussão lombar, palpação renal);
 Interpretação do exame de urina EAS;
 Interpretação dos exames laboratoriais para avaliar a função renal (ureia, creatinina, albuminúria e
taxa de filtração glomerular);

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA GRADUADOS, PORTADORES DE
DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR:













Princípios e Diretrizes que regem o SUS;
Hierarquização do SUS - Sistema de Referência e Contrarreferência;
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 e muscular);
Conceitos de Planimetria - Eixos e planos corporais;
Membrana plasmática: constituintes e funções no transporte;
Correntes e Princípios de Bioética;
Ética médica (relações médico-paciente e médico-sociedade)



Ética em Pesquisa.
 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 Proteica;
 Expressão gênica
 Diferenciação tecidual e sistêmica.
 Célula-tronco
 Comunicação Celular
 Metabolismo Celular e Produção de energia;
 Ciclo Celular;
 Meiose e Mitose;
 Gametogênese;
 Fertilização, Clivagem e Nidação;
 Crescimento Inicial do Embrião;
 Distúrbios do crescimento e diferenciação celular: Displasias, Metaplasias; Neoplasias Benignas e
Malignas
 Aspectos éticos das pesquisas genéticas e celulares.
● Componentes do Sistema Imunológico:
* Principais Órgãos:
✔ Medula Óssea (hematopoiese); Timo, Baço, Linfonodos, Tecido Linfático associado a Mucosas
✔ Principais Células: Linfócitos T e subtipos (T helper: Th1, Th2, Th3, Th17, T reguladores; T citotóxico));
Linfócitos B; Células Apresentadoras de Antígenos (Macrófagos, Células Dendríticas); Células NK;
Neutrófilos; Basófilos; Mastócitos; Eosinófilos
✔ Desenvolvimento do Sistema Imunológico: 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 I e II, TCR
✔ Resposta imune a infecção: vírus, bactérias, fungos e parasitas
● Resposta orgânica frente a agressão;
● Mecanismos de Hipersensibilidade e Auto-Imunidade;
● Falhas na resposta imune: Imunodeficiências Primárias e Secundárias;
● Mecanismos da Inflamação: inflamação aguda e crônica;
● Imunidade Celular: Linfócitos CD4 e CD8;
● Imunidade Humoral: Características e funções das Imunoglobulinas: IgA, IgG, IgM, IgE e IgD;
● Ciclo biológico dos microorganismos;
● Biologia dos vírus: estrutura; ciclo;
● Biologia dos parasitas (helmintos e protozoários): ciclo, hospedeiros, vetores, interação parasitahospedeiro;
● Biologia das bactérias: tipos (cocos, bacilos, espiroquetas); gram positiva e gram negativa;
● Biologia dos fungos;
● Resposta imune ao veneno de animais peçonhentos;
● Mecanismo de ocorrência da febre;
● Mecanismos de dor;

● Resposta neuro-imune-endócina: eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (Papel do cortisol; estresse /
alostase).
● Agentes agressores: físicos, químicos, biológicos e psicológicos.
● Morfologia da pele e anexos cutâneos;
● Funções básicas da pele e de seus anexos;
● Tipos e mecanismos de ação dos receptores sensoriais (mecanoreceptores, termoreceptores,
nociceptores);
● Melanogênese;
● Mecanismo de reparação tecidual;
● Substrato histopatológico das lesões de pele;
● Imunopatologia da pele frente à agressão física;
● Reações cutâneas a agentes biológicos;
● Lesões elementares da pele e sua importância clínica;
● Lesões cutâneas como manifestações de doenças sistêmicas;
● Pele e relação neuroimunoendócrina;
● Noções de oncogênese;
● Fotoproteção;
● Tipos de queimaduras.
● Formação e desenvolvimento das estruturas do Sistema Nervoso;
● Organização e estruturas do Sistema Nervoso Central e Periférico;
● Vascularização do Sistema Nervoso;
● Comunicação intra e intercelular das células componentes do Sistema Nervoso Central e Periférico;
● Processo de neurotransmissão;
● Síntese, armazenamento e liberação de neurotransmissores;
● Neuroplasticidade;
● Funcionamento do Sistema Nervoso Autônomo (SNA);
● Órgãos dos sentidos: visão, audição, gustação, tato, olfato;
● Fisiologia e estruturas responsáveis pelo equilíbrio;
● Funções proprioceptiva, sensorial e de motricidade;
● Propriocepção;
● Nocicepção;
● Produção e função do líquido cefalorraquidiano;
● Meninges;
● Ciclo sono-vigília.
● Sistema musculoesquelético;
● Postura e marcha no ser humano;
● Formação e desenvolvimento muscular e ósseo do ser humano (osteogênese e osteólise);
● Estrutura morfológica, composição bioquímica e inervação das fibras musculares.
● Fisiologia da contração muscular;
● Alterações da contração muscular (tetania, fadiga e contratura);
● Composição e tipos de ossos;
● Tipos e mecanismos de fratura óssea;
● Consolidação óssea natural e os fatores determinantes da falha de consolidação;
● Anatomia, fisiologia, classificação da biomecânica articular;
● Classificação das articulações;

● Fatores ocupacionais que contribuem para o surgimento de Distúrbios osteomusculares relacionados
ao Trabalho (DORT);
● Malformações osteomusculares;
● Dor e inflamação como resposta fisiológica do organismo à agressão ao aparelho neurolocomotor;
● Necessidades nutricionais requeridas nos diferentes graus de atividade física.
● Estrutura anatômica e histológica do sistema cardiovascular: coração, vasos sanguíneos e vasos
linfáticos;
● Embriologia do sistema cardiovascular, septação e aparelho valvar e principais malformações
congênitas cardiovasculares;
● Circulação fetal;
● Músculo cardíaco, músculo liso e seus mecanismos de contração e relaxamento;
● Função elétrica do coração, potencial elétrico, automotricidade e sistema de condução;
● Eletrocardiograma e a atividade elétrica do coração;
● Ciclo cardíaco, curvas de pressão-volume, frequência cardíaca e a modulação autonômica;
● Conceito de pré-carga, pós-carga, débito cardíaco e fração de ejeção e suas variações em diferentes
situações fisiológicas;
● Vasos sanguíneos, Lei de Starling, a troca de matéria nos capilares, fluxo sanguíneo e circulação
coronariana;
● Mecanismos homeostáticos do sistema cardiovascular;
● Sistema linfático;
● Retorno venoso, Trombose venosa profunda e edema;
● Controle da pressão arterial, alterações do volume sanguíneo, da resistência periférica;
● Consequências hipertensão arterial sistêmica ao organismo;
● Fisopatologia e complicações da ateroesclerose e tromboembolismo;
● Fisiopatologia da Insuficiência cardíaca, farmacologia cardiovascular e repercussões hemodinâmicas;
● Fatores de risco das doenças do sistema cardiovascular;
● Exames complementares utilizados no diagnóstico e acompanhamento das doenças
cardiovasculares;
 Mecanismos de ação dos cardiotônicos, fármacos vasoativos e anti-hipertensivos.
● Estrutura anatômica e histológica do sistema respiratório: via aérea, pulmões, pleura e músculo
respiratórios;
● Lei dos gases (Dalton, Boyle, LaPlace e Henry) e as propriedades elásticas do alvéolo pulmonar;
● Mecânica ventilatória, volume, capacidades respiratórias e as variações de pressão torácica e
intrapleural;
● Difusão, solubilidade e mecanismos de trocas e transporte de gases;
● Curva de dissociação oxigênio-hemoglobina e os fatores que determinam sua alteração;
● Relação ventilação-perfusão e a suas alterações;
● Controle neural da respiração, químioreceptores periféricos e centrais, barorreceptores e estruturas
neurais;
● Mecânica da voz;
● Formação embriológica da via aérea superior e malformações congênitas;
● Métodos de avaliação da função pulmonar;
● Mecanismos de ação de broncodilatadores, mucolíticos, antitussígenos e expectorantes;
● Manifestações clínicas das doenças respiratórias (tosse, chiado, dispnéia, expectoração, dor torácica,
cianose e hemoptise);

● Mecanismos de defesa, resposta imune (inata e adquirida), mecanismo de secreção de muco e
sistema mucociliar;
● Implicações do tabagismo no sistema respiratório;
● Impacto da poluição ambiental e das atividades profissionais no sistema respiratório;
● Principais bactérias patogênicas ao sistema respiratório e mecanismo de ação dos antibióticos
recomendados.
● Anatomia e histologia do sistema urinário, rins, ureteres, bexiga urinária e uretra;
● Mecanismos de defesa do Sistema Urinário;
● Embriologia e malformações do sistema urinário;
● Imaginologia do sistema urinário;
● Mecanismo de formação da urina, filtração, reabsorção, secreção, excreção e micção;
● Inervação e controle neural da micção;
● Tipos de incontinência urinária;
● Compartimentos do organismo, osmolaridade, pressão osmótica e movimentação de fluidos;
● Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-base;
● Interrelação dos sistemas urinário e endócrino;
● Metabolismo das proteínas e a importância do sistema urinário na eliminação de escórias
nitrogenadas;
● Mecanismo renal de metabolização e eliminação de substâncias;
● Mecanismos renais de controle da pressão arterial;
● Causas de redução da função renal;
● Exames complementares para avaliação da função renal;
● Principais bactérias patogênicas ao sistema urinário;
● Farmacologia aplicada ao sistema urinário – antibiótico e diurético.

HABILIDADES PROFISSIONAIS
CANDIDATOS APTOS AO 2º PERÍODO:
 HABILIDADES PROFISSIONAIS
 Anamnese
 Exame físico geral: estado geral, nível de consciência e orientação, fácies, atitude/decúbito, biotipo,
linfonodos (cabeça, pescoço e tórax), sinais vitais (pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca
e respiratória); dados antropométricos (peso, altura, IMC e circunferência abdominal).
CANDIDATOS APTOS AO 3º PERÍODO:
 HABILIDADES PROFISSIONAIS
 Anamnese
 Exame físico geral: estado geral, nível de consciência e orientação, fácies, atitude/decúbito, biotipo,
linfonodos (cabeça, pescoço e tórax), pele (lesões elementares) e anexos (pelos e unhas); sinais vitais
(pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca e respiratória); dados antropométricos (peso,
altura, IMC e circunferência abdominal); edema.
 Exame físico do sistema nervoso: avaliação do equilíbrio estático e dinâmico; coordenação motora;
avaliação da motricidade (movimentação ativa, passiva, tônus, trofismo muscular e manobras
deficitárias; motricidade reflexa superficial e profunda); avaliação da sensibilidade superficial e
profunda; sinais de irritação meningorradicular; avaliação dos pares de nervos cranianos).



Exame físico do sistema locomotor: exame físico e manobras para coluna vertebral, membros
superiores e membros inferiores.

CANDIDATOS APTOS AO 4º PERÍODO:
 HABILIDADES PROFISSIONAIS
 Exame Físico Geral (estado geral, nível de consciência e orientação, fácies, biotipo, atitude/decúbito,
linfonodos, nível de hidratação e nutrição);
 Sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e frequência respiratória);
 Dados antropométricos básicos (peso, altura, IMC e circunferência abdominal);
 Exame físico neurológico (reflexos, marcha, sensibilidade, coordenação e força muscular);
 Exame clínico do aparelho locomotor (exame físico da coluna vertebral, dos membros superiores e
dos membros inferiores);
 Exame físico Sistema Cardiovascular (Exame físico dos pulsos arterial e venoso, exame do precórdio),
 Ausculta cardíaca patológica e ECG - eletrocardiograma; Exame físico do Sistema Respiratório
(inspeção, palpação, percussão e ausculta), ausculta pulmonar patológica;
 Interpretação de Radiografia simples de tórax e avaliação semiológica das principais Síndromes
Pleuro-pulmonar (atelectasia, derrame pleural, condensação e pneumotórax);
 Exame físico do Sistema Urinário (inspeção e percussão lombar, palpação renal);
 Interpretação do exame de urina EAS;
 Interpretação dos exames laboratoriais para avaliar a função renal (ureia, creatinina, albuminúria e
taxa de filtração glomerular);

ANEXO II
PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULAS ESPECIAS 2023/I DO CESUPA
CURSO DE MEDICINA

EDITAL Nº 57/2022

CRONOGRAMA
ETAPAS
INSCRIÇÕES
RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

DATAS
27/10/2022 a
18/11/2022
25/11/2022
Até 01/12/2022

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

02/12/2022

PROVA TEÓRICA

20/12/2022

HOMOLOGAÇÃO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS
DOS
ESTUDANTES
CANDIDATOS
À
TRANSFERÊNCIA, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
PRÁTICA

12/01/2023

RESULTADO DA PROVA TEÓRICA E CONVOCAÇÃO
PARA A PROVA PRÁTICA (DATA, HORÁRIO, LOCAL)

13/01/2023

PERÍODO DA PROVA PRÁTICA
RESULTADO FINAL

23/01/2023 a
27/01/2023
30/01/2023

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ-ACEPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ-CESUPA

ANEXO III (EDITAL Nº 57/2022)

Termo de Consentimento
O (a) candidato (a) e/ou seu Responsável Legal, pelo presente, CONSENTE, de forma
livre e específica, na coleta e tratamento dos seus dados pessoais sensíveis, conforme
Laudo Médico apresentado para finalidades específicas de inscrição e participação no
Processo Seletivo do CESUPA, com base na Lei nº 13.146 de 06/07/2015 e art. 11, I, da Lei
nº 13.709 de 14/08/2018.

Belém (PA), ____/_____/______.

Ciente e de acordo: _____________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)
Ciente e de acordo: ______________________________________
Assinatura do responsável legal

