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FACULDADE SANTA MARIA 

COMISSÃO DO CONCURSO VESTIBULAR - COCVES 

EDITAL Nº 01/2017     Cajazeiras, 27 de janeiro de 2017. 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

REMANESCENTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA FSM 

Estabelece normas e critérios do 

Processo Seletivo para preenchimento de 

vagas remanescentes do Curso de 

Graduação em Medicina da FSM. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 A Faculdade Santa Maria, nos termos da legislação e das normas vigentes 

torna público o período de inscrições e estabelece normas e critérios para realização 

de processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas remanescentes do 

Curso de Graduação em Medicina, para ingresso no semestre letivo 2017.1 com as 

devidas adaptações curriculares em relação ao primeiro período. 

2. DA INSCRIÇÃO: 

As inscrições deverão ser protocoladas na coordenação do Curso de 

Medicina da Faculdade Santa Maria- FSM, no período de 01 a 10 de fevereiro de 

2017. 

O valor da inscrição para o processo de transferência e entrada de 

graduados será de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

INSCRIÇÕES NA SEDE DA FSM: 01 a 10 de fevereiro de 2017. 

DATA DAS PROVAS: 12 de fevereiro de 2017 (domingo).  

LOCAL DAS PROVAS: Faculdade Santa Maria 

DIVULGAÇÃO DO GABARITO: 12 de fevereiro de 2017. 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 16 de fevereiro de 2017 

MATRÍCULA DO CLASSIFICADO: 17 de fevereiro de 2017. 

ATENÇÃO: Caso ocorram alterações nas datas descritas no calendário 

acima, visando atender aos interesses dos candidatos, a COCVES fará a devida 

divulgação através da internet e/ou outros meios de comunicação. 

O candidato inscrito não terá direito, em hipótese alguma, à devolução da 

taxa de inscrição do Processo Seletivo.   

As pessoas com necessidade especiais deverão, no ato da inscrição, 

informar seu tipo de deficiência. O candidato deverá enviar para a FSM o laudo ou 

atestado médico comprobatório da condição declarada pelos correios, através de 

carta registrada com aviso de recebimento (AR), até o último dia de inscrição.  

 À COCVES reserva-se o direito de análise do laudo ou atestado médico, 

manifestando-se de acordo com as regras estabelecidas neste Edital.  

3. DO CANDIDATO: 

Poderão inscrever-se candidatos matriculados em Cursos de Graduação em 

Ciências Biológicas, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, 
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Psicologia e Terapia Ocupacional, autorizados ou reconhecidos pelo Ministério da 

Educação/MEC e que já tenha cursado um semestre no curso de origem, bem 

como candidatos portadores de diploma de graduação expedidos por Instituição de 

Ensino Superior brasileira, em qualquer curso acima citado, reconhecido pelo MEC. 

 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Graduandos 

Histórico Escolar – frente e verso, atualizado, carimbado e assinado com 

Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) do curso de origem; 

Cópias autenticadas (ou acompanhadas do original) do RG e CPF; 

Cópia de comprovante de residência; 

1 foto 3X4 recente; 

Certidão de Nascimento ou Casamento. 

 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Graduados 

Cópia autenticada do diploma registrado e do histórico escolar (frente e 

verso) atualizada, carimbada e assinada, com CRE; 

Cópias autenticadas (ou acompanhadas dos originais) do RG e CPF; 

Fotocópia do comprovante de residência; 

1 foto 3X4 recente. 

Certidão de Nascimento ou Casamento. 

3.1 Aplicação das Provas: 

As provas terão início às 08 (oito) horas e término às 11 (onze) horas 

(horário local). Não será, em hipótese nenhuma, admitido o candidato retardatário. O 

candidato deverá comparecer ao local das provas, com no mínimo 40 (quarenta) 

minutos de antecedência. Só terá acesso ao local das provas o candidato que portar 

o original do documento de identidade (RG) e o cartão de inscrição.   

Será expressamente proibido ao candidato portar, no local de aplicação das 

provas, quaisquer aparelhos de comunicação, de cálculo e/ou de registro de dados, 

usar qualquer tipo de aparelho eletroeletrônico, bem como usar boné ou similares, 

sob pena de caracterizar tentativa de fraude, cuja consequência será a eliminação 

do candidato do Processo Seletivo e a aplicação das penalidades legais.  

  A COCVES poderá solicitar que o candidato apresente os objetos que 

estejam guardados nos bolsos ou bolsas.   

Só é permitido ao candidato manter consigo durante a prova: caneta 

(fornecida pela COCVES, documento de identificação (RG) e cartão de inscrição. 

Objetos como telefone celular, livros, apostilas, relógio, calculadora, bolsas, 

mochilas ou similares NÃO SERÃO PERMITIDOS NOS LOCAIS DE PROVA.   

A COCVES não se responsabiliza por possíveis perdas, trocas, extravios ou 

danos nos objetos acima citados.   

Ao término de sua prova é responsabilidade do candidato assinar a lista de 

presença, devolver o cartão de resposta, o caderno de redação, o caderno de prova 

e a folha de rascunho. 
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Não será permitido o retorno do candidato que, por qualquer motivo, se 

ausentar no local de prova.   

Não será permitido a presença de pessoas estranhas nos locais de prova.   

O preenchimento do cartão de respostas é de inteira responsabilidade do 

candidato.   

É vedado ao candidato portar fórmulas, “macetes”, lembretes durante a 

realização das provas.   

É proibido ao candidato portar qualquer tipo de arma de fogo nos locais de 

prova.   

Importante: O candidato que for pego, na tentativa, ou usando meios ilícitos  

terá sua inscrição cancelada e será impedido de continuar respondendo a sua prova.     

4. RECURSOS:  

Os recursos quanto à formulação das questões ou quanto ao gabarito oficial 

da prova deverão ser preenchidos em formulário próprio, disponível na FSM, e 

entregues na secretaria geral da FSM no dia 13 de fevereiro de 2017, das 8h às 

11h e das 14h às 17h. 

Importante: Não haverá revisão da nota da redação. 

 Os recursos serão submetidos à apreciação da Comissão do Concurso do 

Vestibular e dos elaboradores da prova. A COCVES divulgará a decisão até 24 

horas após o recebimento do recurso.  Das decisões tomadas não caberão novos 

recursos.   

5. DAS VAGAS 

São ofertadas 02 (duas) vagas remanescentes para matrícula no de 

Graduação em Medicina da FSM, no semestre letivo de 2017.1 observadas as 

demais disposições do presente Edital. As vagas que surgirem até o final do 

presente processo seletivo (além das 02 vagas constantes deste edital) serão 

colocadas à disposição dos candidatos aprovados no presente processo seletivo 

para preenchimento de vagas, obedecendo-se à ordem de classificação do 

candidato.  

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

  Biologia – 10 Questões - Peso 5,0 

  Redação – Peso - 4,0 

  Análise do Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) – Peso 1,0 

 Aos alunos provenientes do curso de Medicina, será atribuído 2,0 pontos 

no somatório geral. 

 

7. CLASSIFICAÇÃO: 

Ordem decrescente das médias obtidas; 
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 Ocorrendo um empate será dada prioridade ao candidato que obtiver maior 

nota na prova de Biologia; 

 Ocorrendo um novo empate, será dada prioridade ao aluno que obtiver maior 

nota na Redação; 

 Ocorrendo um novo empate, será dada prioridade ao aluno que obtiver maior 

nota no CRE; 

 Em última hipótese de empate, terá prioridade o candidato que tiver maior 

idade. 

 

8. DOS PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

O candidato deverá comparecer ao local de prova, munido exclusivamente 

dos seguintes documentos/materiais:  

I.  Cartão de Inscrição; 

II.  Documento de identidade, apenas o original, utilizado na inscrição. 

III. A caneta esferográfica azul será fornecida durante as provas. 

IV. Não é permitido ao candidato o acesso ao local de prova (área restrita), 

portando água, comida, bolsa, mochila, “pochete”, textos de qualquer natureza, 

caderno, bloco de notas, agenda, calculadora, qualquer tipo de relógio, óculos de 

sol,  telefone celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico, elétrico ou mecânico,  

bem como chapéu, boné, gorro ou assemelhados.  

V. Não é permitido o acesso ao local de prova o candidato trajado 

inadequadamente, por exemplo: descalços, sem camisa, de roupa de praia/piscina 

ou banho. 

VI. Após o fechamento dos portões, não será permitida a entrada de 

candidato. 

VII. Recomenda-se ao candidato de cabelos longos mantê-los presos, 

deixando as orelhas à mostra. 

VII.  Caso o candidato esteja com os cabelos soltos, cobrindo as orelhas, 

poderá ser solicitado que prenda o cabelo, ainda que temporariamente, de modo a 

permitir que os fiscais verifiquem a inexistência de pontos de escuta eletrônica.  

No dia da prova o candidato somente poderá se retirar da sala de prova 

após 1 (uma ) hora do início da mesma. 

9. MATRÍCULA: 

Perderá a vaga no Processo Seletivo o candidato que não realizar a 

matrícula no prazo fixado; 

Não será permitido o imediato trancamento da matrícula; 

A matrícula será realizada na Secretaria Geral da Faculdade Santa Maria; 

O candidato deverá apresentar o RG original no ato da matrícula. 

No ato da matrícula, os candidatos classificados deverão apresentar os 

seguintes documentos: 
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Duas cópias autenticados do Certificado de Conclusão e do Histórico Escolar 

do Ensino Médio; 

CPF (uma cópia autenticada); 

Cédula de Identidade (uma cópia autenticada); 

Título de eleitor (uma cópia autenticada); 

Declaração de regularidade com o ENADE (transferidos) 

Comprovante de alistamento militar para os homens (uma cópia autenticada); 

Certidão de nascimento ou certidão de casamento (uma cópia autenticada); 

Três fotografias 3 x 4 recentes; 

Assinatura do contrato com a instituição (FSM) (este contrato será entregue ao 

aluno no ato da matricula). 

PROGRAMA DE BIOLOGIA 

 Células Procariontes e Eucariontes 

 Bioquímica Celular 

 Componentes Inorgânicos: Água e Sais Minerais. 

 Componentes Orgânicos: Carboidratos, Lipídios, Proteínas e Ácidos 

Nucleicos. 

 A descoberta das Células, as Membranas Celulares, o Citoplasma, o Núcleo e 

a Divisão Celular. 

 Embriologia 

 Tipos de Reprodução. 

 Gametogênese. 

 Fecundação. 

 Fases e Características do Desenvolvimento Embrionário Humano. 

 Origens e Destinos dos Folhetos Embrionários. 

 Anexos embrionários e Placenta. 

 Doenças sexualmente transmissíveis. 

 Métodos Contraceptivos 

 Histologia Animal 

 Tecido Epitelial. 

 Tecido Conjuntivo. 

 Tecido Muscular. 

 Tecido Nervoso. 

 Vírus: Características Gerais, Diversidade, Reprodução e Viroses. 

 Reino Monera 

 Bactérias: Características Gerais, Morfologia, Histologia, Importância, 

Reprodução e Bacterioses. 

 Cianobactérias: Características Gerais. 

 Reino Protista 

 Filo Protozoa: Características Gerais de cada classe, doenças e respectivos 

ciclos de vida. 

 Filo Chrysophyta e Pyrrophyta: Características gerais. 
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 Filo Euglenophyta: Características Gerais. 

 Reino Fungi 

 Características gerais, importância ecológica e econômica, doenças causadas 

por fungos, liquens. 

 Reino Plantae 

 Características Gerais, Morfologia, Anatomia, Aspectos evolutivos, 

reprodução e importância econômica dos seguintes grupos: Chlorophyta, 

Phaeophyta, Rhodophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermae e 

Angyospermae. 

 Fisiologia Vegetal: Absorção, Condução, transpiração, Fotossíntese, 

Tropismos e Hormônios. 

 Reino Animália 

 Filo Porífera. 

 Filo Cnidária. 

 Filo Platyelminthes. 

 Filo Nematelminthes. 

 Filo Mollusca. 

 Filo Annelida. 

 Filo Arthropoda. 

 Filo Echinodermata. 

 Filo Chordata. 

 Anatomia e Fisiologia Humana 

 Sistema Nervoso. 

 Órgãos dos sentidos. 

 Sistema Digestório. 

 Sistema Respiratório. 

 Sistema Cardiovascular. 

 Sistema Urinário. 

 Sistema Hormonal. 

 Sistema reprodutor masculino e feminino. 

 Genética 

 Conceitos fundamentais em genética. 

 As leis de Mendel. 

 Genética dos grupos sanguíneos: Sistema ABO, Rh e MN, transfusões 

sanguíneas. 

 Pleiotropia, Interação Gênica. 

 Ligação Gênica, Mapeamento genético e Likage. 

 Determinação do Sexo, Herança Relacionada ao Sexo. 

 Mutações cromossômicas e Gênicas. 

 Genética das Populações. 

 Projeto Genoma Humano, Terapia Gênica, Vacinas Gênicas, Organismos 

Transgênicos. 



7 

FACULDADE SANTA MARIA 

COMISSÃO DO CONCURSO VESTIBULAR - COCVES 

 Ecologia 

 Conceitos básicos em Ecologia. 

 Estrutura dos sistemas e fluxo de energia. 

 Ciclos Biogeoquímicos. 

 Sucessão ecológica. 

 Relações Ecológicas. 

 Dinâmica das populações. 

 Estudo da Biosfera. 

 Desequilíbrio Ambiental. 

 Evolução 

 A origem da vida. 

 Origem dos grandes grupos de seres vivos. 

 Teorias e evidências da evolução. 

 Especiação. 

 

REDAÇÃO: 

Espera-se que o candidato esteja apto a reconhecer os textos que circulam 

na sociedade, das especificidades de um gênero (resumo, resenha, relato de 

experimentos, anúncio, artigo de opinião, carta, instrução, entrevista, reportagem, 

entre outros) e dos tipos/sequências textuais (descrição, narração, argumentação, 

injunção e diálogo); Percepção das ideias do autor e suas implicações para a 

organização do texto e adequação à situação comunicativa; A percepção das 

informações implícitas e relações intertextuais presentes nos textos a serem 

analisados; A Identificação das relações de sentido no texto (recursos de definição, 

exemplificação, repetição, paráfrase, paralelismo, entre outros).    

A Produção textual (redação)  deverá ter adequação à situação 

comunicativa, ao gênero textual e ao tema solicitados. 

Deve, ainda, primar pela observância aos fatores de textualização 

(informatividade, coesão, coerência, correção gramatical). 

 

 

                                           Cajazeiras-PB, 27 janeiro de 2017. 

 

 

 Comissão do Concurso Vestibular-COCVES 

 


