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PALAVRA DA DIRETORIA
MEDABC está de portas abertas para você!
Caro vestibulando, agradeço a oportunidade de apresentar a Faculdade de
Medicina do ABC, uma das instituições mais tradicionais especializada em
Ciências da Saúde. Em processo de transformação em Centro Universitário, a
MEDABC consagrou-se como sinônimo de qualidade e boa formação em nível
superior, além de ser referência nos programas de pós-graduação lato e stricto
sensu e em residências médica e multiprofissional.
Pode parecer cedo demais falar em educação continuada quando você está
iniciando o seu acesso à graduação, mas na MEDABC incentivamos o
aprimoramento estudantil a partir do primeiro ano, por meio de iniciação
científica, das ligas acadêmicas e da participação em eventos científicos. A
atuação em campos de prática também é incentivada desde o início da vida
escolar, nos mais de 13 hospitais e ambulatórios administrados pela FUABC, nossa
mantenedora.
Você terá condição de conhecer de perto todo o potencial da MEDABC e sei
que fará um bom trajeto acadêmico até o final do seu curso. A formação
universitária exige empenho e dedicação dos dois lados: aluno e instituição. A
MEDABC, que completa 50 anos em 2019, oferece cursos com excelentes
avaliações (MEC e ENADE), projetos de extensão, pesquisa e assistência na área
da Saúde.
E não esqueça: a MEDABC está de portas abertas para você! No processo de
escolha, três fatores são fundamentais: os espaços para aprendizado prático
(campos de estágio e contato com pacientes e equipes multiprofissionais), as
notas das instituições nas avaliações institucionais e acadêmicas, além do
modelo curricular para a formação do aluno.
Ciências da Saúde é na MEDABC.
Até breve!
Prof. Dr. David Everson Uip
Diretor

CONVÊNIOS

Para saber mais sobre o financiamento acesse:
http://sisfiesportal.mec.gov.br/.

NOSSOS CURSOS


ENFERMAGEM



O Curso de Enfermagem da FMABC é um dos mais tradicionais na
região do ABC e São Paulo. Iniciou suas atividades em 1999 e a
mais recente renovação de Reconhecimento de Curso se deu em
2016, por meio da Portaria MEC No. 316, publicada no Diário
Oficial União em 18/07/2016.



Tem sua visão aberta à inovação pedagógico-assistencial e está
em estreita sintonia com o mundo do trabalho do
enfermeiro. Tornou-se um dos mais conceituados cursos de
graduação em enfermagem, obtendo ótimas avaliações internas
e externas (ENADE 2013 nota máxima=5).



Os professores, mestres e doutores, têm grande experiência em
suas áreas de atuação e garantem o ensino de qualidade por
serem eles mesmos os preceptores dos alunos nas atividades
práticas de estágio, o qual se inicia já na 1ª série curricular.



Ainda, a FMABC oferece uma estrutura de ensino privilegiada,
contando com vários laboratórios, centros de simulação e
ambulatórios de especialidades, bem como um agradável
ambiente de convivência social construído e conquistado por
todos os alunos.



Por sua estrutura orgânica centrada na excelência de qualidade
dos seus cursos de graduação, de pós graduação (lato sensu,
mestrado e doutorado), de extensão, de pesquisa e de
assistência, a FMABC pretende ascender a Centro Universitário e,
desta forma, expandir sua já consagrada contribuição à
sociedade, formando enfermeiros sempre altamente qualificados
em suas competências e habilidades para atender à demanda e
exigências do mercado de trabalho.



FARMÁCIA



O Curso de Farmácia da Faculdade de Medicina do ABC é
oferecido nos períodos matutino (50 vagas) e noturno (60 vagas).
As aulas são oferecidas de segunda à sexta-feira, nos seguintes
horários: 7 h 30 min às 12 h. ou 18h 40 min às 23 h. Na última
avaliação, o curso foi reconhecido por mais quatro anos pelo CEE.



O curso tem como objetivo geral formar um profissional
farmacêutico generalista, capacitado a exercer atividades
referentes aos fármacos, medicamentos e cosméticos, às análises
clínicas e toxicológicas e à produção e controle de alimentos.



Como profissional de saúde, estará capacitado a desenvolver
ações de prevenção, promoção e reabilitação da saúde tanto
em nível individual como coletivo. Deverá ser capaz de aprender
continuamente, tanto na formação quanto na sua prática, e ter
sempre compromisso com sua educação e das futuras gerações,
sem perder de vista o amplo campo profissional nas áreas de
Medicamentos, Alimentos e Análises Clínicas e Toxicológicas.







FISIOTERAPIA
O Curso de Fisioterapia da FMABC foi autorizado pelo Conselho
Estadual de Educação em 2006, reconhecido em 2009 e revalidado
em 2012. Em 23 de Setembro de 2016 houve renovação de
reconhecimento pelo MEC (portaria 537 e 539 para os cursos
vespertino e noturno), com publicação no D.O.U. no dia 26/09/2016.
Seu objetivo é a formação de profissionais éticos, responsáveis,
autônomos e disciplinados, que busquem eficiência em sua área de
atuação, assim como, realização profissional e pessoal.



O processo de capacitação está pautado em contextos generalistas,
humanistas, críticos e reflexivos. E dessa forma, habilita profissionais
fisioterapeutas, grau de bacharel, para atuação em todos os níveis
de atenção à saúde, com base no rigor cientifico e intelectual.



Anualmente são abertas 50 vagas presenciais para o período
vespertino (13h30 às 18h40, com duração de quatro anos e 50 para o
noturno (18h40 às 23h), com duração de cinco anos.





GESTÃO EM SAÚDE AMBIENTAL
Conceito de Saúde Ambiental Saúde Ambiental aborda os
aspectos da saúde e qualidade de vida humana determinados
por fatores ambientais, sejam estes físicos, químicos, biológicos ou
sociais. Refere-se também à teoria e prática de avaliação,
correção, controle e prevenção daqueles fatores que, presentes
no ambiente, podem afetar potencialmente de forma adversa a
saúde humana de gerações presentes ou futuras. (OMS –
Organização Mundial de Saúde).





NUTRIÇÃO
O Curso de Nutrição da FMABC foi criado em 2006 e oferece 100
vagas no período noturno com carga horária total de 4580h/a
distribuídas em 4 anos. O curso obteve seu reconhecimento pelo
Conselho Estadual de Educação em 2009, ano de formação da
primeira turma. O curso de Nutrição da FMABC oferece um
currículo amplo, preocupado com a formação de profissionais
capacitados e conscientes de sua atuação como profissional de
saúde, nos assuntos relativos à Alimentação e Nutrição,
preparando-os para atuar em Unidades de Alimentação e
Nutrição, Hospitais, Clínicas, Indústrias de Alimentos, Academias de
ginástica, Clubes esportivos, Ambulatórios e demais áreas que o
profissional Nutricionista está habilitado a atuar. A formação do
profissional Nutricionista é generalista, o que significa que ele é
preparado e habilitado para atuar em qualquer campo de
trabalho da área de Nutrição. O Conceito preliminar de Curso
(CPC) atual da Nutrição é 4, pela última avaliação do ENADE em
2013.







TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FMABC
capacita o profissional a ter habilidades empreendedoras
necessárias às atividades de planejamento, execução, direção,
supervisão e controle de custos, também qualifica o profissional a
realizar a gestão financeira, acompanhar contratos e convênios,
controlar e organizar processos de aquisição de insumos e
materiais, zelar pela ambiência e manutenção de equipamentos.
Apoiado em princípios éticos, humanísticos e técnicos, o
profissional formado pela FMABC estará apto a compor quadros
gerenciais nos mais diversos setores de saúde organizando equipes
de trabalhos, identificando prioridades e implementando ações
inovadoras ao serviço.



TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA



O curso Superior de Tecnologia em Radiologia habilita profissionais
para executar exames radiológicos, procedimentos de aquisição
e manipulação de imagens médicas, por meio de diferentes
modalidades do diagnóstico por imagem. O profissional de
Radiologia desenvolverá competências para aplicar os princípios
de proteção radiológica e integrar equipes multidisciplinares,
respeitando preceitos éticos e científicos da profissão.



O curso de Tecnologia em Radiologia da Faculdade de Medicina
do ABC oportuna ao aluno aprendizado teórico e prático,
estimulando a reflexão, a investigação, a pesquisa e a inovação.



TERAPIA OCUPACIONAL



A Terapia Ocupacional é uma profissão de nível superior, que atua
nas esferas do “fazer humano”. Pensar a terapia ocupacional é
refletir sobre o fazer cotidiano e sobre o significado que a
ocupação tem para o indivíduo a fim de ajudá-lo a repensar e, às
vezes, até reconstruir esse significado diante de suas capacidades
e habilidades para realizar suas ações cotidianas.



Pioneiro na região, o Curso de Terapia Ocupacional da Faculdade
de Medicina do ABC foi reconhecido pelo Conselho Estadual de
Educação em 2008.



O currículo do curso é pautado na formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva, de modo a capacitar o egresso ao
exercício profissional em todas as suas dimensões.

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DA FACULDADE DE
MEDICINA ABC
VESTIBULAR 2019
A FACULDADE DE MEDICINA ABC torna pública a abertura das inscrições do
Processo Seletivo para o ano de 2019, de acordo com seus Regimentos e
anexos.

I. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O Processo Seletivo da Faculdade de Medicina ABC – Vestibular 2019 –
tem por objetivo selecionar candidatos para cursos de Ensino Superior,
mediante exame que avalie conhecimentos comuns às diversas áreas do
conhecimento do Ensino Médio.
2. O Vestibular 2019 destina-se a candidatos que concluíram o Ensino Médio
ou equivalente e aos diplomados em nível superior de áreas diferentes.
3. O candidato poderá apresentar a(s) nota(s) obtida(s) no ENEM do ano de
2009 até o ano de 2017, para cálculo da nota de classificação do Processo
Seletivo Vestibular 2019. Nessa situação, o candidato será dispensado da
realização do Vestibular e terá sua classificação de acordo com a nota do
ENEM.
4. Para o candidato que não apresentar a nota obtida no ENEM, a
realização do Vestibular 2019 é obrigatória.
5. O exame será facultativo aos portadores de diploma em nível superior,
ficando a matrícula condicionada à existência de vagas, conforme
disposto no item 26 deste edital.

II.

INSCRIÇÃO

6. As inscrições para o Vestibular 2019 estarão abertas no seguinte período:
- Via Internet, das 9h às 20h do dia 17 de setembro de 2018 á 28 de fevereiro
de 2019, pelo site: www.fmabc.br/vestibulares;
- No Campus da Faculdade de Medicina do ABC, Avenida Lauro Gomes,
2000, Bairro Vila Sacadura Cabral ou Av. Príncipe de Gales, 821 portaria 1 e 2,
Santo André - SP, na Central do Vestibular – sala 29, localizado no prédio
Administrativo da Faculdade de Medicina do ABC, das 09 até às 20h do dia
17 de setembro de 2018 á 28 de fevereiro de 2019.
6.1. Para o candidato realizar a inscrição para o Vestibular 2019, deverá
acessar o site www.fmabc.br/vestibulares e cadastrar-se usando o número de
Cadastro de Pessoa Física (CPF).
6.2. Para o candidato que utilizar nota(s) obtida(s) no ENEM, deverá escolher
no formulário a forma de inscrição ENEM, preencher número de inscrição no
ENEM e o ano de referência do ENEM e enviar comprovante via e-mail para
vestibular@fmabc.br. É de inteira responsabilidade do candidato a
informação correta.
6.3. O candidato deve:
6.3.1. Efetuar pagamento do boleto em qualquer agência da rede bancária
ou via Internet, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o candidato que
for realizar prova ou apresentar nota do ENEM;
6.3.2. O candidato com o CPF já cadastrado e comprovante pago, conferir
o local e a sala a ser informado pela equipe do vestibular da FMABC no dia
da prova. Os candidatos do ENEM, enviar o comprovante no e-mail:
vestibular@fmabc.br ou pessoalmente na Central do Vestibular das 9h às 20h;
7. O candidato portador de necessidade especial (visual, física, auditiva e
múltipla) deverá, no ato da inscrição, indicar o tipo de necessidade e/ou os
recursos (material e humano) de que necessita para a realização da prova.
8. São de exclusiva responsabilidade do candidato as informações
registradas na ficha de inscrição, sob as penas da lei.
9. Ao se inscrever no Vestibular 2019, o candidato aceita, de forma irrestrita,
as condições contidas neste Edital, que constituem parte das normas que
regem o Processo Seletivo, não podendo alegar desconhecimento.

III.

CURSOS OFERECIDOS

10.
Código
dos
Cursos

Cursos

Turno

Nº de
Duração
Vaga
(anos)
s

02M

Enfermagem

Matutino

100

4

03M

Farmácia

Matutino

50

5

03N

Farmácia

Noturno

60

5

Autorização para
funcionamento MEC
Portaria 316 de
15/7/2016
DOU 18/07/2016
Portaria 743 de
25/11/2016
DOU 28/11/2016

04V

Fisioterapia

Vespertino

70

4

Portaria 135 de
01/03/2018
DOU 02/03/2018

04N

Fisioterapia

Noturno

100

5

Portaria 135 de
01/03/2018
DOU 02/03/2018

05N

Nutrição

Noturno

100

4

Portaria 638 de
21/10/2016
DOU 24/10/2016

Matutino

50

4

Noturno

50

4

06M
06N

Terapia
Ocupacional
Terapia
Ocupacional

07N

Gestão em
Saúde
Ambiental

08N

Gestão
Hospitalar

09N

Tecnólogo em
Radiologia

Noturno

Noturno

Noturno

50

50

100

Portaria 539 de
23/9/2016
DOU 26/9/2016

4

Portaria 45 de
22/1/2015
DOU 23/1/2015

3

Portaria 247 de
30/6/2016
DOU 01/07/2016

3

Portaria 401 de
29/05/2015
DOU 01/06/2015

10.1. O horário de aula corresponderá a:
Período

Horário

Matutino

das 7h30 às 12h50;

Vespertino

das 13h30 às 18h40;

Noturno

das 18h40 às 23h.

10.2. Poderá haver aulas aos sábados e atividade acadêmica em horários diferentes
daqueles aqui estipulados.

IV. Exame
11. O exame (Grandes Vestibulares e Agendados) será realizado entre o dia 17 de
setembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019, no Campus da Faculdade de Medicina
do ABC, Avenida Lauro Gomes, 2.000 ou Av. Príncipe de Gales, 821 portaria 1 e 2,
Santo André, com início às 9h, no local indicado no Comprovante de Inscrição, e
terá duração de 3 horas, das 9h às 12h;
12. É necessária a apresentação do comprovante de Inscrição (boleto pago) e do
RG original ou de outro documento oficial, comprobatório de identidade, com foto
e em via original.
13. O exame é elaborado tendo por base competências e habilidades
desenvolvidas durante a vida escolar do candidato, avaliadas por intermédio de:
13.1. Prova Objetiva - GRANDE VESTIBULAR - (na forma de teste de múltipla escolha,
com quatro alternativas), com um total de 40 questões distribuídas da seguinte
maneira: Linguagens e Códigos e Suas Tecnologias - 12 questões, sendo 3 de Língua
Inglesa; Matemática e Suas Tecnologias - 8 questões; Ciências da Natureza e Suas
Tecnologias - 10 questões e Ciências Humanas e Suas Tecnologias – 10 questões;
13.2. Prova do Agendado na forma de redação, atribuído temas de atualidades;
14. As competências e habilidades a serem avaliadas nas provas encontram-se no
Manual do Candidato disponível no site www.fmabc.br/vestibulares.
15. O candidato deverá comparecer ao local do exame com, no mínimo, 30
minutos de antecedência, sendo vedada a sua entrada após a hora determinada
para o início do exame.
15.1. O candidato entrará no local do exame munido, obrigatoriamente, de RG
original ou de outro documento oficial, comprobatório de identidade com foto e
em via original, comprovante de Inscrição (boleto pago), caneta azul ou caneta
preta, lápis e borracha. Não será permitido o uso de outro tipo de material.

15.2. O candidato deverá, obrigatoriamente, desligar telefones celulares e/ou
qualquer aparelho de comunicação assim que adentrar no local do exame;
15.3. Não será permitido o uso de calculadora ou similar, telefones celulares,
aparelhos
de
comunicação,
intercomunicadores,
agendas
eletrônicas,
equipamentos eletrônicos, relógios de qualquer espécie, entre outros;
15.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato a correta marcação da folha de
respostas, sendo vedada qualquer modificação posterior;
15.5. Serão consideradas inválidas as respostas que apresentarem mais de uma
alternativa assinalada ou eventuais rasuras detectadas na correção por sistema
óptico;
15.6. Só será permitida a saída do candidato da sala depois de transcorridos 60
minutos do início do exame;
16. Não será aceita inclusão ou alteração do número de inscrição e da(s) nota(s) do
ENEM após o término das inscrições;
17. Não serão admitidas solicitações de revisão, vistas ou recontagem de pontos do
exame.

V. Classificação e convocação para a matrícula
18. A classificação do candidato será feita na ordem decrescente dos pontos obtidos
na prova que terão valor máximo de 100 pontos.
18.1. O Cálculo da nota para a Classificação do Processo Seletivo Vestibular 2019
com a utilização da(s) nota(s) do ENEM do ano 2009 até 2017 será da seguinte forma:
18.1.1. Para uso da nota do ENEM até 2017:

Nota para classificação do Vestibular 2019 = Nota da Prova Objetiva do
ENEM de 2009 a 2017.

18.1.2 Para a utilização da(s) nota(s) do ENEM de 2009 até 2017:
Nota1 = Nota na Prova I
Tecnologias) / 50,00

do ENEM 2009 / 2017 (Ciências da Natureza e Suas

Nota2 = Nota na Prova II do ENEM 2009 / 2017 (Ciências Humanas e Suas
Tecnologias) / 50,00
Nota3 = Nota na Prova III do ENEM 2009 / 2017 (Linguagens, Códigos e Suas
Tecnologias) / 41,67
Nota4 = Nota na Prova IV do ENEM 2009 / 2017
Tecnologias) / 62,50

(Matemática e Suas

Nota5 = Nota na Prova V do ENEM 20109/ 2017 (Redação) / 50
Nota para classificação do Vestibular 2019 = Nota1 + Nota2 + Nota3 + Nota4 +
Nota5

19. No caso de empate, prevalecerá, para efeito de classificação, a maior
pontuação obtida sucessivamente em:
• Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias;
• Matemática e Suas Tecnologias;
• Ciências Humanas e Suas Tecnologias e Ciências da Natureza e Suas
Tecnologias (somatório dos pontos).
Persistindo o empate, serão utilizados os seguintes critérios:
(A) Candidato portador de necessidade especial;
(B) Candidato com idade maior;
(C) Candidato oriundo da escola pública.

19.1. Estará desclassificado o candidato que obtiver nota zero na prova.
20. A classificação obtida no Processo Seletivo será válida somente para matrícula
no primeiro semestre do ano letivo de 2019.
21. A lista dos classificados será tornada pública com a divulgação nominal dos
candidatos afixada no Campus da Faculdade de Medicina ABC e publicada no site
www.fmabc.br/vestibulares.
22. As convocações para matrícula serão tornadas públicas em até 03 (dias) úteis
da realização da prova, a partir das 10h, com a divulgação nominal dos
classificados por intermédio de lista em ordem alfabética, dentro do número de
vagas disponíveis para o preenchimento em cada um dos cursos, e:
(A) Afixada no campus da Faculdade de Medicina ABC;
(B) Publicada no site www.fmabc.br/vestibulares.
23. Serão convocados a partir do dia 29 de outubro de 2018 até 28 de fevereiro de
2019, das 09h às 20h00, para efetuar matrícula na Secretaria Acadêmica da
Unidade do respectivo curso, os candidatos classificados dentro do número de
vagas oferecidas em cada curso, discriminado no item III. 10 deste EDITAL.
24. Vagas remanescentes, após as matrículas dos primeiros candidatos classificados,
serão convocados a partir de 10 dias (úteis) da divulgação da primeira chamada, a
ser informado no site: www.fmabc.br/vestibulares, em segunda chamada para
efetuar matrícula, os candidatos classificados dentro do número de vagas
oferecidas em cada curso, discriminado no item III.10 deste EDITAL
25. As matrículas em segunda chamada serão realizadas no dia 28 de fevereiro de
2019, das 09 às 20h00, na Secretaria da Unidade do respectivo curso.

VI. MATRÍCULA
26. Os candidatos convocados deverão realizar a matrícula na Secretaria da
Faculdade de Medicina do ABC no prédio administrativo, das 09 às 20h00, de
2ª a 6ª feira.
26.1. O candidato menor de 18 anos deverá estar obrigatoriamente
acompanhado, no ato da matrícula, de seu representante legal.
27. O candidato que não efetuar a matrícula no prazo determinado será
considerado desistente, perdendo o direito à vaga.
28. Findo o processo seletivo, esgotadas todas as fases previstas neste edital
para matrícula e restando vagas, poderão ser matriculados os portadores de
diploma de graduação, conforme legislação vigente, bem como os demais
candidatos aprovados no Vestibular 2019.
29. Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos
descritos a seguir:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

Quantidade

A

Certidão de Nascimento ou Casamento.

1 cópias

B

Carteira de Identidade (RG) ( * ) ( ** )

1 cópias

C

CPF.

1 cópia

D

Certificado de Conclusão do Ensino Médio. ( * )

1 cópia

E

Histórico Escolar do Ensino Médio. ( * )

1 cópia

F

Diploma do Curso Superior ou diploma referente ao Ensino Médio,
registrado no CEE ou MEC (substituem os itens “d” e “e”).

1 cópia

G

Foto 3 x 4 (com nome completo no verso).

1 (recente)

H

Comprovante de residência (conta pública - água, luz, gás,
telefone) paga no mês da matrícula ou no mês anterior.

1 cópia

I

Carteira de Identidade do Representante Legal ( ** ) ( *** )

1 cópia

J

CPF do Representante Legal ( *** )

1 cópia

k

Certificado de Reservista

1 cópia

L

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição

1 cópia

( *** ) Para o candidato menor de 18 anos, o representante deverá
entregar uma cópia do RG e uma do CPF, e apresentar os originais para
conferência , além dos documentos do candidato.

29.1. É obrigatória a apresentação do comprovante de pagamento da primeira
mensalidade de 2019 para que seja concluída a matrícula.
29.2. Se o Certificado de Conclusão ou o Histórico Escolar do Ensino Médio não tiver
sido emitido, o candidato poderá apresentar uma declaração de conclusão do 3º
ano do Ensino Médio assinada pelo Diretor ou Secretário da Escola.
30. A matrícula somente será considerada efetivada se, até o último dia útil que
antecede o início das aulas, o candidato tiver apresentado os documentos
relacionados no item 29.
31. Se o número de candidatos classificados for inferior ao número mínimo de
alunos necessário à formação da turma, a Instituição se reserva o direito de efetivar
ou não as respectivas matrículas a partir de decisão que deverá ser tomada pelo
Departamento Jurídico e pelo Conselho Diretor da FMABC.
31.1. Caso decidam não formar a turma, todos os valores pagos serão devolvidos
integralmente ao candidato.
32. O (A) candidato (a) fica plenamente ciente e concorda expressamente que,
caso não haja quantidade suficiente de alunos para a formação de turma, no
período originalmente escolhido, no primeiro ano ou semestre do curso, nos
semestres ou nos anos letivos posteriores, a continuidade do curso será realizada
em outra turma existente para semestre ou ano letivo, ainda que em período
diverso do período originalmente escolhido.
33. O (A) candidato (a) fica plenamente ciente e concorda expressamente que
todas as bolsas e descontos oferecidos obedecerão às determinações da
Instituição, por meio de seus conselhos deliberativos, podendo ser alteradas ou
canceladas a qualquer momento, de acordo com as regras vigentes à época.

VII. Disposições finais
34. O início das aulas, no semestre do ano letivo de 2019, será informado no ato da
matrícula, conforme calendário acadêmico da Faculdade de Medicina ABC.
35. Os cursos oferecidos pelo FMABC, bem como, a modalidade, período, horário
de funcionamento, duração e respectivas mensalidades, encontram-se
discriminados no item III. 10 deste EDITAL.
36. Com exceção da hipótese prevista no item 31.1, não haverá devolução da
taxa de inscrição.
37. É facultado ao candidato matriculado solicitar cancelamento de matrícula,
desde que protocole sua solicitação antes do início do ano letivo, devendo, para
tanto, preencher requerimento na Secretaria Acadêmica da Unidade do curso
para o qual se inscreveu.
35.1. No caso de cancelamento, desde que efetuado no prazo estipulado no item
anterior, serão devolvidos 80% do valor pago.
38. Casos omissos relativos ao Vestibular 2019 serão resolvidos pela Comissão de
Vestibular, ouvida a Secretaria de Assuntos Jurídicos da FMABC, de acordo com a
legislação pertinente.

39. A FMABC está credenciada no Programa de Financiamento Estudantil de
Ensino Superior - FIES.
37.1. Trata-se de um programa de financiamento do MEC - Ministério da
Educação e Cultura, destinado a estudantes regularmente matriculados nas IES Instituições de Ensino Superior - não gratuitas;
37.2. A FMABC está também credenciada no PROUNI;
37.3. Os estudantes interessados deverão aguardar o calendário do MEC, com
vistas à divulgação e inscrição nos Programas;
37.4. Informações específicas sobre o financiamento, cursos disponíveis, processo
de inscrição/seleção, bem como os critérios governamentais adotados para a
obtenção do FIES e PROUNI, poderão ser consultados pelo site
http://sisfiesportal.mec.gov.br/. www.mec.gov.br/prouni

A Faculdade de Medicina ABC reserva-se o direito de realizar novo Processo
Seletivo para completar o número de vagas disposto na Descrição dos Cursos de
Graduação constante no item III. 10 deste EDITAL.

Santo André, 17 de setembro de 2018.
Confere com o original.
______________________________________
Prof. Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca
Vice-Diretor da FMABC

