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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG 

 
EDITAL DE 15 DE ABRIL DE 2020 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO CURSO DE MEDICINA 

 
O Reitor do Centro Universitário de Várzea Grande – Univag, no uso de suas atribuições legais e de 

acordo com a legislação em vigor, torna público o presente Edital com a RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de 
inscrições para o Processo Seletivo para preenchimento de vagas do curso de Medicina, para o segundo semestre 
de 2020, na seguinte conformidade: 
 
ONDE SE LÊ: 

 
 

6. Das Inscrições: As inscrições para o Processo Seletivo de que trata este Edital serão realizadas 
exclusivamente pela internet, no período das 10 horas de 09 de março, até as 23h59 de 16 de abril de 2020, 
horário de Brasília, nos sites da VUNESP (www.vunesp.com.br) e do UNIVAG (www.medicinaunivag.com.br), 
mediante o preenchimento da ficha de inscrição. O pagamento da taxa deverá ser por meio de boleto bancário 
emitido no ato da inscrição, impreterivelmente até 17 de abril de 2020. O candidato poderá utilizar os 
equipamentos de informática do Campus do UNIVAG, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8 às 21h, e aos sábados, 
das 8 às 12h, para realizar a inscrição. 
6.1. Os candidatos poderão obter a confirmação sobre a efetivação de suas inscrições no site da Vunesp - 
www.vunesp.com.br, na área do candidato, depois de 2 dias úteis após o pagamento do boleto bancário. Caso 
constate algum problema deverá contatar o Disque Vunesp, em dias úteis, das 08 às 18 horas, pelo telefone 
(11) 3874-6300. 
6.2. Candidatos com deficiência ou com mobilidade reduzida, que necessitarem de atendimento específico 
deverão, além de se inscrever pela internet e declarar a sua necessidade na ficha de inscrição, disponibilizar à 
Fundação VUNESP, conforme previsto no item 6.2.4, até 17 de abril de 2020, laudo emitido por especialista, 
devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo médico, que descreva com precisão, a espécie e o grau 
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID, bem como as condições necessárias para a realização das provas. 

 
7. Da Prova: A prova do Processo Seletivo para ingresso no curso de Medicina será realizada em 10/05/2020, em 

fase única, no horário das 13h30 às 18h, horário local de Várzea Grande – MT (uma hora a menos do que o 
horário de Brasília). A prova será constituída pelas seguintes matérias e respectivos números de questões: 
Língua Portuguesa - 10 questões; Língua Inglesa - 06 questões; História - 05 questões; Geografia - 05 
questões; Física - 07 questões; Matemática - 07 questões; Biologia – 10 questões; Química - 10 questões e 
uma Redação. A prova poderá conter questões interdisciplinares. As questões serão em forma de múltipla 
escolha, com cinco alternativas cada, sendo que apenas uma única resposta será a correta. 

 
8. Do Local e da Realização da Prova: A prova será realizada no Bloco D, Campus do Centro Universitário de 

Várzea Grande – Univag, localizado à Av. Dom Orlando Chaves, nº 2655 – bairro Cristo Rei, Várzea 
Grande/MT, CEP 78118-900. 
8.1. Os candidatos deverão confirmar a data, a hora, o local e a sala de realização das provas, no site da 
VUNESP (www.vunesp.com.br) – na área do candidato, no link “Local de prova“, a partir de 30 de abril de 
2020. Informações também poderão ser obtidas pela Central de teleatendimento – DISQUE VUNESP (11 3874-
6300), das 8 às 18 horas, de segunda-feira a sábado, exceto feriados. 

 
 

http://www.vunesp.com.br/
http://www.vunesp.com.br/
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11. Da Publicação dos Resultados: Os resultados do Processo Seletivo serão divulgados em Lista de Chamada 
e em Lista de Espera, no dia 29/05/2020, a partir das 15h (horário local), nos quadros de aviso do UNIVAG e 
no site www.medicinaunivag.com.br. 

 
12. Da Matrícula: As matrículas ocorrerão nos dias 30/05/2020 a 06/06/2020, das 9h às 21h, de segunda a sexta-

feira, e no sábado das 8h às 12h para os convocados. Os contemplados na lista de espera deverão preencher 
presencialmente a confirmação de interesse de vaga nos dias 03 a 05/06/2020, das 9h às 21h, na Central de 
Atendimento ao Estudante (CAE) do UNIVAG. A confirmação de interesse de vaga poderá ser realizada por 
procuração, com firma reconhecida. Caso haja vaga a ser preenchida, a divulgação será no dia 08/06/2020, às 
09h, nos quadros de aviso do UNIVAG e no site www.medicinaunivag.com.br. A efetivação da matrícula para 
as vagas remanescentes, somente para aqueles que preencheram a declaração de interesse de vaga e 
seguindo a classificação obtida por eles, acontecerá nos dias 09/06/2020 a 17/06/2020, das 9h às 21h, de 
segunda a sexta-feira, e no sábado das 8h às 12h, ou até quando ainda houver vagas, sem prejuízo do 
calendário acadêmico.  

 
13. Das Aulas: As aulas do curso de Medicina têm previsão de início no dia 03/08/2020.O funcionamento do curso 

de Medicina é de segunda a sexta-feira, em período integral, podendo ter atividades acadêmicas e 
pedagógicas aos sábados e domingos. 
 
 
 
LEIA-SE: 

 
6. Das Inscrições: As inscrições para o Processo Seletivo de que trata este Edital serão realizadas 

exclusivamente pela internet, no período das 10 horas de 09 de março, até as 23h59 de 15 de junho de 2020, 
horário de Brasília, nos sites da VUNESP (www.vunesp.com.br) e do UNIVAG (www.medicinaunivag.com.br), 
mediante o preenchimento da ficha de inscrição. O pagamento da taxa deverá ser por meio de boleto bancário 
emitido no ato da inscrição, impreterivelmente até 16 de junho de 2020. O candidato poderá utilizar os 
equipamentos de informática do Campus do UNIVAG, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8 às 21h, e aos sábados, 
das 8 às 12h, para realizar a inscrição. 
6.1. Os candidatos poderão obter a confirmação sobre a efetivação de suas inscrições no site da Vunesp - 
www.vunesp.com.br, na área do candidato, depois de 2 dias úteis após o pagamento do boleto bancário. Caso 
constate algum problema deverá contatar o Disque Vunesp, em dias úteis, das 08 às 18 horas, pelo telefone 
(11) 3874-6300. 
6.2. Candidatos com deficiência ou com mobilidade reduzida, que necessitarem de atendimento específico 
deverão, além de se inscrever pela internet e declarar a sua necessidade na ficha de inscrição, disponibilizar à 
Fundação VUNESP, conforme previsto no item 6.2.4, até 15 de junho de 2020, laudo emitido por especialista, 
devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo médico, que descreva com precisão, a espécie e o grau 
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID, bem como as condições necessárias para a realização das provas. 

 
7. Da Prova: A prova do Processo Seletivo para ingresso no curso de Medicina será realizada em 05/07/2020, em 

fase única, no horário das 13h30 às 18h, horário local de Várzea Grande – MT (uma hora a menos do que o 
horário de Brasília). A prova será constituída pelas seguintes matérias e respectivos números de questões: 
Língua Portuguesa - 10 questões; Língua Inglesa - 06 questões; História - 05 questões; Geografia - 05 
questões; Física - 07 questões; Matemática - 07 questões; Biologia – 10 questões; Química - 10 questões e 
uma Redação. A prova poderá conter questões interdisciplinares. As questões serão em forma de múltipla 
escolha, com cinco alternativas cada, sendo que apenas uma única resposta será a correta. 

 
8. Do Local e da Realização da Prova: A prova será realizada no Bloco D, Campus do Centro Universitário de 

Várzea Grande – Univag, localizado à Av. Dom Orlando Chaves, nº 2655 – bairro Cristo Rei, Várzea 
Grande/MT, CEP 78118-900. 

http://www.vunesp.com.br/
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8.1. Os candidatos deverão confirmar a data, a hora, o local e a sala de realização das provas, no site da 
VUNESP (www.vunesp.com.br) – na área do candidato, no link “Local de prova“, a partir de 26 de junho de 
2020. Informações também poderão ser obtidas pela Central de teleatendimento – DISQUE VUNESP (11 3874-
6300), das 8 às 18 horas, de segunda-feira a sábado, exceto feriados. 

 
 

11. Da Publicação dos Resultados: Os resultados do Processo Seletivo serão divulgados em Lista de Chamada 
e em Lista de Espera, no dia 28/07/2020, a partir das 15h (horário local), nos quadros de aviso do UNIVAG e 
no site www.medicinaunivag.com.br. 

 
12. Da Matrícula: As matrículas ocorrerão nos dias 29/07/2020 a 05/08/2020, das 9h às 21h, de segunda a sexta-

feira, e no sábado das 8h às 12h para os convocados. Os contemplados na lista de espera deverão preencher 
presencialmente a confirmação de interesse de vaga nos dias 03 a 05/08/2020, das 9h às 21h, na Central de 
Atendimento ao Estudante (CAE) do UNIVAG. A confirmação de interesse de vaga poderá ser realizada por 
procuração, com firma reconhecida. Caso haja vaga a ser preenchida, a divulgação será no dia 06/08/2020, às 
09h, nos quadros de aviso do UNIVAG e no site www.medicinaunivag.com.br. A efetivação da matrícula para 
as vagas remanescentes, somente para aqueles que preencheram a declaração de interesse de vaga e 
seguindo a classificação obtida por eles, acontecerá nos dias 06/08/2020 a 12/08/2020, das 9h às 21h, de 
segunda a sexta-feira, e no sábado das 8h às 12h, ou até quando ainda houver vagas, sem prejuízo do 
calendário acadêmico.  

 
13. Das Aulas: As aulas do curso de Medicina têm previsão de início no dia 17/08/2020, podendo sofrer alteração 

por motivo de força maior. O funcionamento do curso de Medicina é de segunda a sexta-feira, em período 
integral, podendo ter atividades acadêmicas e pedagógicas aos sábados e domingos. 
 
Os demais termos do Edital de Abertura de inscrição permanecem inalterados. E para os efeitos de direito, 
assina o presente Edital, mandando publicá-lo nos locais públicos e de fácil acesso do Centro Universitário de 
Várzea Grande - Univag, para que ninguém possa alegar o seu desconhecimento. 

 
Várzea Grande, em 15 de abril de 2020. 

 
 
 
 

Drauzio Antonio Medeiros 
REITOR 
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