
 

 
 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA – FCMPB 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE MEDICINA –

2021.1  

 

ADITIVO AO EDITAL Nº47 /2020 

 

A Direção Geral da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCMPB, torna público o 

presente aditivo ao Edital Nº 47/2020 – que trata sobre o Processo Seletivo para o Curso de 

Medicina, 2021.1 – em razão ao acréscimo dos seguintes itens e subitens abaixo indicados: 

 

1. O processo destina-se a classificar candidatos para o preenchimento de vagas no primeiro 

semestre de 2021, no curso de Medicina da FCMPB (149 vagas/horário integral), com vagas 

autorizadas pela Portaria MEC Nº 435, de 18 de Junho de 2018, no Diário Oficial da União, 

Nº 116, em 19 de junho de 2018, conforme quadro demonstrativo abaixo:  

 

 

 

2. A FCMPB ADERE AO PROGRAMA DO FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL – FIES, COM 25 VAGAS NO CURSO DE MEDICINA (CONFORME 

CALENDÁRIO DE ADESÃO DO FIES DO MEC). 

 

3. A FCMPB, adere ao Programa Universidade para Todos – PROUNI, dispondo de 

bolsas de acordo com a legislação vigente. 

 

3.1. As atividades acadêmicas em sistema REAR (Regime Especial de Aprendizagem 

Remota), com utilização de recursos digitais, tecnologias de informação e 

comunicação, desenvolvem-se conforme permitido pela legislação educacional. 

 

4. O presente processo será realizado em uma única fase, com a finalidade de selecionar e 

classificar os candidatos para ingresso no primeiro semestre letivo de 2021, no curso de 

graduação em Medicina da FCMPB. 

 

(...)  

 

CURSO MODALIDADE ATO DE 

AUTORIZAÇÃO 

INTEGRALIZAÇÃO TURNO SEMESTRE 

DE 

INGRESSO 

VAGAS 

Medicina Bacharelado 

pela Portaria MEC 

Nº 435, de 18 de 

Junho de 2018 

12 Semestres Integral 

 

 

 

2021/01 

75 vagas  

Modalidade 

ENEM 

74 vagas 

Vestibular 

Tradicional   

EDITAL 



13.3. Serão destinadas 75 (setenta e cinco) vagas, de acordo com o quadro do item 1, em que 

será utilizado o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio–ENEM, referente a um 

dos anos válidos (2017, 2018 e 2019) como parte do seu Processo Seletivo Vestibular 

de 2021.1, para aqueles candidatos que assim o desejarem, mediante manifestação de 

sua vontade, no ato da inscrição, anexando o arquivo escaneado do boletim do 

ENEM com as respectivas notas, no formato PDF. Após a data de inscrição do 

processo Seletivo Vestibular FCMPB, não poderá ser mais anexado os documentos 

referentes ao ENEM. 

 

(...) 

 

13.6. Se o candidato que fizer a referida opção, ficar entre os 75 primeiros colocados 

utilizando a nota do ENEM, obtendo a melhor nota na avaliação dos boletins 

concorrentes, exceto a nota da redação, este candidato será considerado 

classificado/aprovado a uma das vagas disponibilizadas para o ENEM. 

(...) 

 

43. O registro das notas é feito por leitura eletrônica, eliminando-se, dessa forma, possíveis 

erros de digitação. O cálculo da nota de todas as provas, a nota final, e a classificação serão 

feitas pelos equipamentos eletrônicos da COPEC. 

 

44. A Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCMPB se exime das despesas com 

deslocamento dos candidatos nos dias de realização das provas, bem como se exime da 

responsabilidade de reembolso de despesas de qualquer natureza relativas à participação dos 

candidatos neste Processo. 

 

45. O candidato autoriza a Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCMPB a gravar e 

utilizar sua imagem e voz para fins de documentação e, se necessário, divulgação em cartaz, 

painel, folder, outdoor e televisão e/ou qualquer outro meio de divulgação. A utilização da 

imagem e voz será restrita aos procedimentos e divulgação das atividades da Instituição. 

 

46. A chamada de alunos integrantes da lista de espera observará o calendário letivo da 

Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCMPB. Assim sendo, nenhum aluno será 

convocado para realizar matrícula, ainda que existente vaga remanescente, acaso não lhe 

seja mais possível obter a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) exigida 

para aprovação nas normas internas da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – 

FCMPB. 

 

47. A Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCMPB se reserva no direito de, caso 

constate a existência de vagas remanescentes, utilizar o resultado do referido processo 

seletivo para realização de nova chamada. 

 

48.  Para se matricular no Curso, se classificado neste processo seletivo, o candidato deve 

atender ao que preceitua a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, em seu CAPÍTULO IV, Art. 44: A educação 

superior abrangerá os seguintes cursos e programas: II -de graduação, abertos a candidatos 

que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em 

processo seletivo. 

 

João Pessoa/PB, 16 de novembro de 2020. 

 

 

Sérgio Ricardo Bezerra dos Santos 

Diretor Geral da FCMPB 

 

 


