
                                      

   

 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01, de 23 de junho de 2022. 
 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 2022/2 
 

(INGRESSO POR APROVEITAMENTO DE RESULTADO DO ENEM) 

 

1. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos — UNICEPLAC, cumprindo o disposto no 
inciso II do art. 43 do Regimento Geral, e no subitem 7.1 do Edital n° 02 de 18 de abril de 2022, promulga 
e divulga o resultado do processo seletivo e a relação nominal dos classificados para ingresso no Curso de 
Medicina (2022/2), de acordo com a ordem de classificação, conforme vagas constantes do item 2 do 
Edital n° 02, de 18 de abril de 2022. 

2. DA RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS E APROVADOS 

2.1.  Relação nominal dos classificados e aprovados, dentro do número de vagas constantes do Edital n° 

02, de 18 de abril de 2022, para matrícula em primeira chamada, conforme segue: 

 

Classificação Nome Completo Inscrição 

1° TAINA CRISTINA DOS SANTOS RABELO CAN-042247-FCP 

2° VITÓRIA MALAQUIAS BRASIL CAN-042631-FCP 

3° NAYLA CRISTINA NUNES VIEIRA CAN-042523-FCP 

4° LETICIA MYLENA GUEDES ROCHA CAN-042546-FCP 

5° JULIA MATOS MARQUES MARTINS CAN-042352-FCP 

2.2.  Observando os protocolos e medidas de segurança estabelecidos pelo UNICEPLAC e pelas autoridades 
sanitárias, dizendo que devemos priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a 
adoção de outro meio que evite aglomerações. Sendo assim, estabelecemos um cronograma para as 
matriculas conforme mostrado abaixo: 

Nome completo Data Horário 

TAINA CRISTINA DOS SANTOS RABELO 27/06/2022 9h 

VITÓRIA MALAQUIAS BRASIL 27/06/2022 9h 

NAYLA CRISTINA NUNES VIEIRA 27/06/2022 10h 

LETICIA MYLENA GUEDES ROCHA 28/06/2022 9h 

JULIA MATOS MARQUES MARTINS 28/06/2022 10h 



                                      

   

 
 

 

2.3.  Obedecendo as regras de segurança sanitária foi proposto o agendamento para matrículas, para 
evitar aglomerações de pessoas, entretanto, caso o matriculando verifique a impossibilidade para 
comparecer no dia e horário agendado, poderá manter contato com a Central de Relacionamento 
com o Aluno – CRA, por meio do endereço eletrônico vestibular.medicina-2022.2@uniceplac.edu.br, 
sugerindo reagendar a data e o horário, sendo que a remarcação ocorrerá nas datas e horários 
consignados no subitem 3.1 deste Edital de convocação. Não será considerado pedido para outras 
datas e horários – em desacordo com o estipulado no subitem 3.1 deste Edital – portanto, nenhuma 
exceção será considerada prorrogação de data ou alteração daquelas previamente estabelecidas.  

3. DA MATRÍCULA (Primeira chamada) 

3.1. Os candidatos classificados e aprovados, na relação constante do item 2.1. do presente Edital, ficam 
convocados em primeira chamada — para efetivação da matrícula — exclusivamente nos dias 27, 28, 
29 de junho de 2022, das 09h às 17h, a ser realizada no Bloco "E/F", Cobertura, campus Gama, SIGA 
Área Especial para Indústria no 2, Setor Leste, Gama, Brasília, DF. 

3.2.  A documentação necessária para efetivação da matrícula está indicada no item 8.3 do Edital n° 02, de 
18 de abril de 2022, que poderá ser visualizado por meio do link: 
http://apps.uniceplac.edu.br/medicina. 

3.3. O não comparecimento do candidato aprovado e classificado na relação constante do item 2.1 do 
presente Edital, nas datas indicadas para matrícula, configura sua desistência e sua renúncia, 
permitindo a convocação de candidatos aprovados no processo seletivo, observado a ordem de 
classificação. 

4. CRONOGRAMA DE CHAMADAS PARA MATRÍCULAS 

4.1.  Caso não sejam preenchidas as vagas em primeira chamada, serão divulgados os editais de 
convocação para matrícula, a serem publicados — exclusivamente — no endereço 
http://apps.uniceplac.edu.br/medicina, observando o seguinte cronograma: 

 

CRONOGRAMA DE CHAMADA PARA MATRÍCULA PERÍODOS 

2° Chamada para matrícula 30/06/2022 

5. DA LISTA DE ESPERA 

5.1. Depois da 2ª e última chamada, será divulgada a Lista de Espera para eventual convocação para 
matrícula, caso venham a existir vaga ou vagas, por meio de Edital de Convocação, com o nome do 
candidato. 
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