
 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA 

ERRATA Nº 02/2022 

 

EDITAL N.º 67/2022 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O INTERNATO 

DO CURSO DE MEDICINA DA FESAR (2023/1) 

 

 

A Coordenação do Curso de Medicina da FESAR - FACULDADE DE ENSINO 

SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA, torna público as alterações abaixo no Edital 

Nº 67/2022 de 18 de novembro de 2022 e de acordo com as normas desta Instituição 

de Ensino Superior – IES, Conforme a seguir especificado dos itens e subitens, 2, 3, 

4.3 e 6.2 do Edital, permanecendo inalterado os demais itens e subitens do referido 

edital. 

ONDE SE LÊ: 

2. CRONOGRAMA 

 

EVENTOS DATAS 

Lançamento do Edital 23/11/2022 

Solicitação das prioridades constantes no regulamento do 

internato e apresentação dos documentos comprovatórios. 

23/11/2022 a 

25/11/2022 

Análise das solicitações de prioridade pelo Colegiado de Curso. 
28/11/2022 a 

30/11/2022 

Divulgação dos resultados das solicitações de prioridade pelo 

Colegiado de Curso. 
01/12/2022 

Divulgação da classificação Geral dos alunos  01/12/2022 

Escolha de localidades de prática de acordo com a 
classificação geral 

02/12/2022 

 

LEIA-SE: 



 2. CRONOGRAMA 

EVENTOS DATAS 

Lançamento do Edital 24/11/2022 

Solicitação das prioridades constantes no regulamento do 

internato e apresentação dos documentos comprovatórios. 

24/11/2022 a 

25/11/2022 

Análise das solicitações de prioridade pelo Comitê do internato. 28/11/2022 

Divulgação dos resultados das solicitações de prioridade pelo 

Colegiado de Curso. 
29/11/2022 

Divulgação da classificação Geral dos alunos 29/11/2022 

Escolha de localidades de prática de acordo com a 
classificação geral 

30/11/2022 

 

ONDE SE LÊ: 

 

3. DA LOCALIDADE DE INTERNATO E RELAÇÃO DAS VAGAS DISPONÍVEIS 

PARA OS ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS – 2023/1: 

 

MUNICÍPIO 
NÚMERO DE 

VAGAS 

REDENÇÃO 60 

CANAÃ 30 

 

LEIA-SE: 

 

3. DA LOCALIDADE DE INTERNATO E RELAÇÃO DAS VAGAS DISPONÍVEIS 

PARA OS ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS – 2023/1: 

MUNICÍPIO 
NÚMERO DE 

VAGAS 

REDENÇÃO 60 

CANAÃ DOS CARAJÁS 31 



ONDE SE LÊ: 

4. CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS 

4.3. Média Geral Global (MGG) é a média de todas as notas obtidas pelo acadêmico 

no decorrer do sexto ao sétimo período, referentes a todas as disciplinas cursadas, 

aprovadas por exame especial e reprovações, sem arredondamento ou aproximação. 

Serão excluídas as disciplinas dispensadas inclusive as optativas e eletivas. 

 

LEIA-SE: 

 

4. CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS 

4.3 Média Geral Global (MGG) é a média de todas as notas obtidas pelo acadêmico 

no decorrer do sexto ao sétimo período cursados/concluídas até 2022.1, referente as 

disciplinas da matriz do curso de medicina do sexto ao sétimo período, aprovadas e 

reprovadas, sem arredondamento ou aproximação. Serão excluídas as disciplinas 

dispensadas inclusive as optativas e eletivas. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO DAS LOCALIDADES 

6.2  O critério de seleção das localidades, módulos das rotações e convocação 

para escolha de vagas será por ordem de classificação das prioridades seguido dos 

demais alunos. Para adentrar a sala para escolha do cenário de prática os alunos 

serão divididos em grupos, o grupo 1 do 1° ao 15° colocado entrará ás 9h,  o grupo 2 

do 16° ao 30° colocado entrará as 09h:30, o grupo 3 do 31° ao 45° colocado entrará 

as ás 10h, o grupo 4 do 46° ao 60° colocado entrará as 10h:30, o grupo 5 do 61° ao 

75° colocado entrará as 11h, o grupo 6 do 76° ao 90° colocado entrará as 11h:30. Em 

decorrência das escolhas ocorrerem por ordem classificatória, todos os alunos 

deverão estar presentes de acordo com horário estabelecido para cada grupo. A 

confirmação de presença será feita através da assinatura da lista de presença. O 

aluno que não seguir as normas de confirmação de presença será impedido de realizar 

a escolha na sua ordem de classificação, sendo chamado novamente após a  

finalização do processo. 

 



LEIA-SE: 

 

6 .DO PROCESSO SELETIVO DAS LOCALIDADES 

6.2 O critério de seleção das localidades, módulos das rotações e convocação para 

escolha de vagas será por ordem de classificação das prioridades seguido dos demais 

alunos. Para adentrar a sala para escolha do cenário de prática os alunos serão 

divididos em grupos, o grupo 1 do 1° ao 15° colocado entrará ás 14h,  o grupo 2 do 

16° ao 30° colocado entrará as 14h:30, o grupo 3 do 31° ao 45° colocado entrará as 

ás 15h, o grupo 4 do 46° ao 60° colocado entrará as 15h:30, o grupo 5 do 61° ao 75° 

colocado entrará as 16h, o grupo 6 do 76° ao 91° colocado entrará as 16h:30. Em 

decorrência das escolhas ocorrerem por ordem classificatória, todos os alunos 

deverão estar presentes de acordo com horário estabelecido para cada grupo. A 

confirmação de presença será feita através da assinatura da lista de presença. O 

aluno que não seguir as normas de confirmação de presença será impedido de realizar 

a escolha na sua ordem de classificação, sendo chamado novamente após a  

finalização do processo. 

 

 

Redenção/PA, 29 de novembro de 2022. 


