
 

 
 

RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL  
PROCESSO SELETIVO 

DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA (MEDICINA) 
2019 - 2º SEMESTRE 

 

 

 

 
 

 
JOUBERTO UCHÔA DE MENDONÇA 

Reitor 

 
 

 
 

AMÉLIA MARIA CERQUEIRA UCHÔA 

Vice-Reitora 
 

 
 

 
Elayne Emília Santos Souza 

Pró-Reitora Adjunta de Graduação Presencial 

 
 

 
 

DENISON GOIS MENESES ARAGÃO 

Coordenador da Compese 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0800-729-2100 

www.unit.br 
 
 

 
Código de Acervo Acadêmico: 125.11 



                      Rerratificação do Edital do Processo Seletivo de Transferência Externa (Medicina) 2019 – 2 º  semestre 2/4 

 

RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL – PAGP/UNIT, N.º 25, de 06 de maio de 2019. 

REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA (MEDICINA) 2019 - 2º 
SEMESTRE 

A Universidade Tiradentes – Unit –, com sede na Av. Murilo Dantas, 300 – Farolândia, CEP: 49032-490 – 
Aracaju-SE, considerando a Legislação em vigor, com base na Lei 9.394/96, de 20.12.1996, faz saber, através 
do presente instrumento, RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL – PAGP/UNIT, N.º 25, de 06 de maio de 2019 
do Processo Seletivo de Transferência Externa de 2019, 2º semestre, conforme as alterações a seguir 
elencadas: 

1. Leia-se como segue e não como constou: 
 

CALENDÁRIO 
 

ANO MÊS DIA  ATIVIDADES 

2019 

Maio 20 Início do período de inscrições 

Junho 

19 Término do período de inscrições às 18h59min 

20 Data limite para entrega do histórico até as 18h 

25 

Data prevista para divulgação do resultado da primeira 
etapa, disponibilizando aos candidatos as informações sobre 
o local de realização das provas e o Cartão de Inscrição no 
portal da Unit. 

Julho 
 

11 Dia de realização das Provas 

17 Data limite para divulgação do Resultado 

18 
Início do período de matrícula dos classificados até o limite 
de vagas. 

19 
Término do período de matrícula dos classificados até o 
limite de vagas. 

22 Início do período de convocação de excedentes. 

29 Início das aulas 

 

2. Leia-se como segue e não como constou: 
 

2.1. Período: De 20 de maio a 19 de junho de 2019 
2.2. Taxa de Inscrição 
2.2.1. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico http://www.unit.br, portal 
da Unit/SE, solicitada entre as 8 horas do dia 20 de maio de 2019 e às 18 horas e 59 minutos do dia 19 de 

junho de 2019. As inscrições feitas no dia 19/06/2019, após 15h, somente poderão ser pagas em casas 
lotéricas ou através de cartão de crédito (no site). 

 

3. Leia-se como segue e não como constou: 
 

3.1. Os candidatos serão selecionados considerando-se as vagas oferecidas para o Processo Seletivo de 
Transferência Externa do 2º semestre de 2019, conforme discriminação a seguir: 

CAMPUS ARACAJU FAROLÂNDIA 

AV. MURILO DANTAS, 300 - B. FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE 

TURNO CURSO MODALIDADE CÓDIGO PERÍODO VAGAS 
DURAÇÃO 

(ANOS) 

MENSALIDADE 

2019 

Integral Medicina Bacharelado 

130 2º 07 

6,0 R$ 6.899,00 131 3º 07 

132 4º 03 

 
4. Leia-se como segue e não como constou: 

 
4.2 Os documentos relacionados no item 4.1 deverão ser entregues, in loco, até o dia 20/06/2019, em um 
das localidades abaixo e de acordo com o horário de atendimento, não sendo aceito documentação 
incompleta, fora do prazo e/ou enviadas pelos Correios ou e-mail, sendo automaticamente eliminado o 
candidato. 

 
5. Leia-se como segue e não como constou: 

 
5.1.2. O resultado da primeira etapa será divulgado até às 19 horas do dia 25 de junho de 2019 no 
endereço eletrônico http://www.unit.br, portal Unit/SE. 

 
6. Leia-se como segue e não como constou: 

 
5.4. O candidato deverá trazer, no dia de realização das provas, Cédula de Identidade original e atualizada 
e o Cartão de Inscrição, disponibilizado para o candidato pela internet, a partir de 25/06/2019, para ter 
acesso ao Campus e à sala de provas, e caneta de tinta preta ou azul. 
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7. Leia-se como segue e não como constou: 
 

ANEXO ÚNICO 
EDITAL PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA (MEDICINA) 2019 – 2º SEMESTRE 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Para o 2º Período 

 
● História da Medicina. O corpo humano, sua organização e constituição. Políticas Públicas de Saúde os 
princípios e diretrizes que regem o SUS. Ensino Baseado em Evidências. Aprendizagem Baseada em 
Problemas como ferramenta de autoaprendizagem. O homem e a sociedade e meio ambiente em que vive. 
Metodologia Estudo das células, tecidos e órgãos.  Ética e bioética nas relações médico-paciente. O 
médico, sociedade, cidadania, religião e saúde. Os aspectos emocionais envolvidos na prática médica. A 
promoção e manutenção da saúde. Introdução ao estudo da morfologia macro e microscópicas. 
Introdução à fisiologia. 
 
● Reprodução, ato sexual, fecundação, hereditariedade, teratogênese, malformações congênitas, doenças 
hereditárias. Órgãos reprodutores. Embriogênese, folhetos embrionários, a membrana placentária. O 
desenvolvimento embrionário e fetal.  A dinâmica psicossocial da gravidez, as influências culturais, o papel 
da bioética. As formas de concepção na modernidade. Políticas Públicas relacionadas ao Planejamento 
Familiar, IST, gravidez e adolescência e o Pré-Natal. O aborto. Aspectos morfológicos e fisiológicos, 
normais e patológicos aplicados a esta temática. 
 

● Ética Médica. Relação Médico-Paciente. Políticas de Saúde. O sistema de saúde do Brasil – SUS: suas 
origens, normatização, princípios e implantação. Os níveis de atenção à saúde primária, secundária e 
terciária. Sistema de regulação médica, destacando os mecanismos de referência e contra referência. 
Vigilância Epidemiológica e Sanitária. Doenças de notificação compulsória. A Estratégia de Saúde da 
Família. SAMU, urgência e emergência, o resgate. O Programa de Agentes Comunitários em Saúde e 
Saúde da Família. Sistema suplementar de Saúde do Brasil. Princípios de cidadania e seus aspectos sociais 
e legais.  Os indicadores de saúde. Morfologia dos ossos, das articulações, dos músculos, dos vasos 
sanguíneos e dos nervos. 
 
● Elementos da anamnese. Queixa principal e duração. História da doença atual. Interrogatório Sistemático 
dos diversos aparelhos. Antecedentes pessoais.  Antecedentes familiares. Hábitos e costumes, condições 
socioeconômicas e culturais e condições ambientais. Exame clínico geral e antropometria.  

 

2. Para o 3º Período 
 

● Mecanismos de controle neuroendócrino das funções orgânicas na manutenção do meio interno e seu 
papel no controle das funções: respiratória, cardiovascular, urinária, digestiva, ritmo circadiano e 
termorregulação. A influência ambiental no equilíbrio do meio interno. Mecanismos de comunicação intra e 
intercelular para integração das funções orgânicas. O estresse na homeostase. Anatomia, histopatologia, 
embriologia e fisiologia do sistema circulatório. 
 
● Os diversos tipos de agentes agressores: físicos, químicos, biológicos e psicossociais, e mecanismos de 
agressão. Doenças ocupacionais e psicossomáticas. A influência dos aspectos genéticos, nutricionais e 
psicológicos na defesa do organismo. O papel da imunidade inata e adquirida.  Mecanismos de defesa 
específicos, inespecíficos, inflamação aguda, crônica, resposta imune celular, humoral e o 
desenvolvimento da memória imunológica. Mecanismos envolvidos na imunização ativa e passiva. As 
imunodeficiências congênitas e adquiridas. Microbiologia Médica. Parasitologia Médica. Os tipos de 
resposta de hipersensibilidade (Tipo I, II, III, IV) e suas principais diferenças. Mecanismos de lesão celular 
reversível, irreversível e reparação tecidual. Anatomia, histopatologia, embriologia e fisiologia dos 
sistemas urinário e respiratório. 
 
● Vias metabólicas A nutrição. As principais fontes alimentares e sua composição. Macro, micro e 
oligonutrientes e as necessidades nutricionais do ser humano. Os hábitos alimentares e a influência 
sociocultural. Políticas de Alimentação, desnutrição, subnutrição e obesidade. Vias metabólicas de síntese 
e degradação dos nutrientes. Patologia do metabolismo. Erros inatos do metabolismo. Anatomia, 
histopatologia, embriologia e fisiologia do sistema digestório. 
 
● Sistema de referência e contra referência de hipertensos e diabéticos com complicações crônicas ou 
agudas Programas governamentais voltados para hipertensão arterial e sua eficiência no controle das 
patologias. 
 
● Semiologia da pele e tecido subcutâneo, da cabeça, do pescoço, do tórax e do abdome. 
 

3. Para o 4º Período 

 
● A metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). A Aprendizagem Baseada em Problemas 
como ferramenta de autoaprendizagem. A interdisciplinaridade como forma de entendimento do homem e 
suas relações com o meio ambiente em que vive. Técnicas de estudo das células, tecidos e órgãos. Os 
princípios e diretrizes que regem o SUS. A necessidade de políticas sociais como mecanismo necessário 
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para melhoria dos indicadores de saúde e estabelecimento de políticas de saúde. A epidemiologia e o 

contexto histórico-econômico, como instrumento  de entendimento e estabelecimento de projetos de 
saúde comunitária. A importância da ética e bioética nas relações médico-paciente, médico sociedade, 
cidadania, religião e saúde. Os aspectos emocionais envolvidos na prática médica e a importância do 
autoconhecimento e a busca constante da motivação para o exercício profissional com qualidade. As 
influências das relações sociais e da estratificação da sociedade na promoção e manutenção da saúde. 
Introdução ao estudo da morfologia macro e microscópicas, imagenologia e processos patológicos. 
 
● Saúde do Recém nascido, lactente, pré-escolar e adolescente. Antropometria, crescimento, aleitamento 
materno, necessidades nutricionais, vigilância alimentar, distúrbios nutricionais, desenvolvimento motor e 
da imunidade, prematuridade, baixo peso, icterícia, malformações congênitas, doenças prevalente, 
diarreia, reidratação oral, doenças respiratórias, alergias e doenças exantemáticas, acidentes na infância, 
violência, estatuto da criança e do adolescente, imunizações. 
 
● Desenvolvimento do sistema nervoso, regiões encefálicas, aprendizagem e memória, sistema límbico, 
consciente e inconsciente, sedação, interação medicamentosa, função cognitiva, traumas, anestésicos, 
psicotrópicos e abusos de drogas, via sensistivas especias: tato, olfato, paladar, visão e audição. Vias 
somestésicas, dor, equilíbrio, propriocepção, desenvolvimento da personalidade, inteligência emocional, 
distúrbios sensoriais, estresse, doenças psicossomáticas. 
 
● Enfermidades mais comuns em idosos, processos patológicos, doenças concomitantes, mecanismos 
bioquímicos e celulares no envelhecimento, expectativa de vida, cuidados paliativos e riscos cirúrgicos, 
depressão e demências, nutrição do idoso, solidão, abandono e morte, atividade física, lazer, e 
sociabilidade do idoso, estatuto do idoso. 
 
● Anamnese pediátrica. Medidas antropométricas (Perímetro cefálico; torácico; abdominal; peso; 
comprimento; relação segmento superior: inferior). Curvas de crescimento da OMS.  Desenvolvimento 
neuropsicomotor da criança. Exame físico geral e segmentar com enfoque no segmento cefálico: crânio 
(fontanelas; formato; bossa serossanguínea X cefalo-hematoma; implantação de cabelos; craniotabes); e 
pescoço (cadeias ganglionares; cistos; tireóide; carótidas). Particularidades da anamnese do adolescente e 
que a diferenciam da anamnese pediátrica.  Exame físico (inspeção; palpação; percussão) de olhos; boca; 
nariz e seios paranasais e orelhas.  Acuidade visual (snellen). Fundo de olho. Exame de nariz e seios 
paranasais (nasoscopia direta); orelhas, incluindo a otoscopia e boca, sabendo reconhecer os achados das 
principais patologias. Exame dos 12 pares cranianos. Exame físico respiratório. Exame físico do paciente 
idoso. Mini-exame do estado mental. Escalas de funcionalidade e depressão. Exame neurológico com 
ênfase em marcha; equilíbrio; motricidade e coordenação.   
 
● Princípios, as propostas e as diretrizes da Gestão Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Implantação de um Programa de Saúde da Família (PSF). Família como estratégia de mudança e 
promoção à saúde. Programa de Saúde da Família como estratégia de mudança e promoção à saúde. 
Visitas domiciliárias como estratégia de aproximação práticas, valores e conhecimentos de todas as 
pessoas envolvidas no processo de produção social da saúde. Sistema de referência e contra-referência. 
Programas governamentais voltadas para hipertensão arterial e sua eficiência no controle das patologias. 
Acolhimento e protocolo de atendimento em saúde da criança. Atendimento em sala de pré-consulta, 
vacina e inalação. Consulta médica para crianças no PSF.  

 

Os demais itens e subitens não alterados por este Edital Rerratificação permanecem inalterados 
 
 
Aracaju/SE, 28 de maio de 2019. 
 
 
. 
                        
     
                       Denison Gois Meneses Aragão                            Elayne Emília Santos Souza                       
                           Coordenador da Compese                       Pró-Reitora Adjunta de Graduação Presencial                         


