A Presidente da Comissão Central do Concurso Vestibular da Faculdade de Pato Branco - FADEP,
autorizada pela Portaria MEC N°746, de 26 de maio de 2000 no uso de suas atribuições
regimentais e em conformidade com o disposto na Lei nº 9.394/1996(LDB) e no Decreto
5.773/2006, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO dos subitens 1.1.3, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2.1, 2.10,
4.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 6.1 e 6.2 do Edital de abertura das inscrições para o II Processo Seletivo de
2019 para o Curso de Medicina, autorizado pela Portaria MEC N° 812, de 1o de agosto de 2017
e pela a Portaria MEC N° 704 de 25 de outubro de 2018, realizado exclusivamente com base nos
resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM referentes aos
anos de 2016, 2017 ou 2018, para o ingresso no 1º semestre letivo de 2019, conforme a seguir
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens.

Onde se lê:
1.1.3. Curso: Bacharelado em MEDICINA
Curso

Habilitação

Ato Autorizativo

Vagas

Turno

Medicina

Bacharelado

N° 812, de 1o de agosto
de 2017

55

Integral

Duração do
Curso
6 anos
(12 semestres )

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 07/12/2018 a 16/01/2019 e serão feitas
exclusivamente via Internet, nas páginas www.fadep.br link Vestibular e
www.facamedicina.com.br link FADEP. Ao fazer a inscrição, o candidato deverá o
comprovante de sua inscrição e o boleto para pagamento.
2.1.1 Será admitida a inscrição desde que realizada no período compreendido entre 08 horas do
dia 07 de dezembro de 2018 e 23 horas e 59 minutos do dia 16 de janeiro de 2019.
2.1.2 A taxa de inscrição será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Não será aceito
nenhum pagamento posterior ao dia 17/01/2019. O pagamento somente poderá ser
executado através da rede bancária.
2.1.2.1 A data de vencimento do boleto será de dois dias úteis após a data de inscrição. Caso a
taxa não tenha sido paga até o vencimento e estando dentro do período de inscrição, o
candidato, usando o número do CPF, poderá imprimir novo boleto.
2.10 No dia 18 de janeiro de 2019 será publicada no site www.fadep.br a lista de inscrições
homologadas, validando as mesmas. Recursos referentes à validação das inscrições serão
recebidos somente por e-mail, pelo endereço vestibular2019@fadep.br. Estes serão
aceitos somente entre 00:00h do dia 19/01/2019 até às 11h do dia 21/01/2019 (horário
local). No dia 21/01/2019, as 18h será publicada uma nova lista com as inscrições analisadas
nesse prazo.

4.1 A divulgação dos candidatos aprovados em primeira chamada será realizada na página
www.fadep.br no dia 22/01/2019, com a ressalva prevista no item 4.2.1.1.
4.2.1.1 Caso a nota do ENEM 2018 não seja publicada até às 23h59min do dia 20 de janeiro de
2019, ou o processo ENEM seja cancelado, a Faculdade de Pato Branco - FADEP
desconsiderará, para qualquer efeito, a nota do ENEM 2018, passando a ter validade
somente a nota do ENEM de 2016 ou 2017.
4.2.1.2 Os candidatos que estiverem concorrendo no processo seletivo de que trata este Edital
com a nota do ENEM do ano de 2018, somente, na hipótese de ocorrência da situação
que trata o item 4.2.1.1 perderão o direito de concorrer à vaga e terão sua taxa de
inscrição devolvida, mediante requerimento de solicitação de devolução enviado ao
email vestibular2019@fadep.br até o dia 22/01/2019.
6.1

A matrícula dos candidatos aprovados em primeira chamada ocorrerá de 23 a 28/01/2019
no Setor de Multiatendimento da Faculdade de Pato Branco – FADEP, Rua Benjamin
Borges dos Santos, nº 1.100 – Bairro Fraron – Pato Branco – PR, de segunda à sexta-feira,
no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 22h. No sábado, o horário será das 8h às
12h.

6.2 A divulgação dos aprovados em segunda chamada será feita pelo acesso individual do
candidato no site www.fadep.br, mediante login e senha, no dia 29/01/2019, sendo as
matrículas realizadas nos dias 30 e 31/01/2019, no endereço e horários indicados no
item 6.1.

Leia-se:
1.1.3. Curso: Bacharelado em MEDICINA
Curso

Habilitação

Ato Autorizativo

Vagas

Turno

Medicina

Bacharelado

N° 812, de 1o de agosto
de 2017

60

Integral

Duração do
Curso
6 anos
(12 semestres )

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 07/12/2018 a 21/01/2019 e serão feitas
exclusivamente via Internet, nas páginas www.fadep.br link Vestibular e
www.facamedicina.com.br link FADEP. Ao fazer a inscrição, o candidato deverá gerar o
comprovante de sua inscrição e o boleto para pagamento.
2.1.1 Será admitida a inscrição desde que realizada no período compreendido entre 08 horas do
dia 07 de dezembro de 2018 e 23 horas e 59 minutos do dia 21 de janeiro de 2019.
2.1.2 A taxa de inscrição será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Não será aceito
nenhum pagamento posterior ao dia 21/01/2019. O pagamento somente poderá ser
executado através da rede bancária.

2.1.2.1 A data de vencimento do boleto será de dois dias úteis após a data de inscrição, sendo
que a data limite será o dia 21/01/2019. Caso a taxa não tenha sido paga até o
vencimento e estando dentro do período de inscrição, o candidato, usando o número
do CPF, poderá imprimir novo boleto.
2.10 No dia 23 de janeiro de 2019 será publicada no site www.fadep.br a lista de inscrições
homologadas, validando as mesmas. Recursos referentes à validação das inscrições serão
recebidos somente por e-mail, pelo endereço vestibular2019@fadep.br. Estes serão
aceitos somente entre 00:00h do dia 23/01/2019 até às 18h do dia 24/01/2019 (horário
local). No dia 25/01/2019, às 18h será publicada uma nova lista com as inscrições analisadas
nesse prazo.

4.1 A divulgação dos candidatos aprovados em primeira chamada será realizada na página
www.fadep.br no dia 26/01/2019, com a ressalva prevista no item 4.2.1.1.

4.2.1.1 Caso a nota do ENEM 2018 não seja publicada até às 23h59min do dia 22 de janeiro de
2019, ou o processo ENEM seja cancelado, a Faculdade de Pato Branco - FADEP
desconsiderará, para qualquer efeito, a nota do ENEM 2018, passando a ter validade
somente a nota do ENEM de 2016 ou 2017.
4.2.1.2 Os candidatos que estiverem concorrendo no processo seletivo de que trata este Edital
com a nota do ENEM do ano de 2018, somente, na hipótese de ocorrência da situação
que trata o item 4.2.1.1 perderão o direito de concorrer à vaga e terão sua taxa de
inscrição devolvida, mediante requerimento de solicitação de devolução enviado ao
email vestibular2019@fadep.br até o dia 24/01/2019.
6.1

A matrícula dos candidatos aprovados em primeira chamada ocorrerá de 28 a 30/01/2019
no Setor de Multiatendimento da Faculdade de Pato Branco – FADEP, Rua Benjamin
Borges dos Santos, nº 1.100 – Bairro Fraron – Pato Branco – PR, de segunda à sexta-feira,
no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 22h. No sábado, o horário será das 8h às
12h.

6.2 A divulgação dos aprovados em segunda chamada será feita pelo acesso individual do
candidato no site www.fadep.br, mediante login e senha, no dia 31/01/2019, sendo as
matrículas realizadas dos dias 31/01 e 02/02/2019, no endereço e horários indicados no
item 6.1.

Pato Branco/PR, 10 de janeiro de 2018.

Kelen Beatris Lessa Mânica
Presidente da Comissão Central de Concurso Vestibular
Faculdade de Pato Branco - FADEP

