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EDITAL 012/2021 – G.R.
SEGUNDO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MEDICINA
A Reitora do Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP, situado à Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro
Fraron, em Pato Branco – PR, mantido pela Faculdade Educacional de Pato Branco LTDA, TORNA PÚBLICA, em
conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, a presente RETIFICAÇÃO ao Edital 012/2021 – G.R.
do Segundo Processo Seletivo para o Curso de Graduação em Medicina, que será realizado por meio de Processo
Seletivo na modalidade de prova on-line e pela nota do ENEM, para o ingresso no 2º semestre letivo de 2021,
operando as seguintes alterações a seguir expostas:
(...)
3. DAS INSCRIÇÕES
(...)
Onde se lê:
3.2.2.2. Para os candidatos que optarem pela utilização da nota do ENEM, a classificação ocorrerá pela nota deste a
qual consta no boletim de desempenho do ENEM fornecido pelo INEP.
Leia-se:
3.2.2.2. Para os candidatos que optarem pela utilização da nota do ENEM, a classificação ocorrerá pela nota deste a
qual consta no boletim de desempenho do ENEM fornecido pelo INEP. O candidato fornecerá seu CPF e será escolhida
a maior nota obtida pelo Candidato junto ao ENEM.
(...)
7. DOS PROCESSOS SELETIVOS
(...)
7.1 Do Processo Seletivo Pela Nota do Enem:
Onde se lê:
7.2.1 Seleção pela Nota do ENEM: o Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP reserva até 50% (cinquenta por
cento) das vagas do curso para candidatos que desejam utilizar sua avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, dos
anos 2015, 2016, 2017, 2018 2019 ou 2020, como critério de classificação para o Processo Seletivo. Para a inscrição, o
candidato deve acessar o site www.unidep.edu.br , realizar a inscrição em formulário próprio disponibilizado para isto
(inscrição ENEM), anexando cópia digitalizada do desempenho no ENEM. Neste caso, o candidato está dispensado de
realizar a prova, e concorrerá com a nota do seu Boletim de Desempenho.
Leia-se:
7.2.1 Seleção pela Nota do ENEM: o Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP reserva até 50% (cinquenta por
cento) das vagas do curso para candidatos que desejam utilizar sua avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, dos
anos 2015, 2016, 2017, 2018 2019 ou 2020, como critério de classificação para o Processo Seletivo. Para a inscrição, o
candidato deve acessar o site https://facamedicina.afya.com.br/unidep, realizar a inscrição em formulário próprio
disponibilizado para isto (inscrição ENEM). Neste caso, o candidato está dispensado de realizar a prova, e concorrerá
com a nota do seu Boletim de Desempenho do ano, dentre os previstos neste Edital, em que tiver obtido a maior nota.
(...)
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10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
(...)
Onde se lê:
10.5.2. O Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP fará o cálculo do resultado do processo seletivo utilizando as
notas do ENEM de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020, de acordo com a escolha do candidato no momento da
inscrição.
Leia-se:
10.5.2. O Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP fará o cálculo do resultado do processo seletivo utilizando a
maior nota do ENEM obtida pelo Candidato após a inserção do CPF no ato da inscrição.
(...)

Permanecem inalteradas as demais disposições não citadas nesta retificação.
Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, Cronograma Geral, Programas e quaisquer adendos, retificações
e editais complementares que vierem a ser publicados pelo Centro Universitário de Pato Branco – UNIDEP.

Pato Branco – PR, 15 de fevereiro de 2021.
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