
 
 

 
 
 

COMUNICADO nº 01/2017 

 

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Medicina (PPC) da UFSB foi aprovado pelo 

Ministério da Educação (MEC) em 2014 com capacidade máxima de entradas em 80 

vagas. O curso faz parte dos cursos profissionalizantes da UFSB, que na área da saúde, 

disponibilizará, também, vagas para os cursos de Saúde Coletiva e Psicologia.  

Concluintes do Primeiro Ciclo que desejarem ingressar no Segundo Ciclo, visando à 

formação em carreiras profissionais, serão avaliados com base no aproveitamento no 

Primeiro Ciclo. O PPC do curso de Medicina orienta que após concluir o Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde (BIS), o estudante da UFSB, que optar por ingressar no curso 

médico, deverá preencher os requisitos e critérios de progressão. 

No dia 31 de janeiro de 2017, o Conselho Universitário (CONSUNI) publicou a Resolução 

nº 01/2017 onde estabelece os critérios específicos de progressão dos egressos para o 

Curso de Graduação em Medicina da UFSB. 

As atuais decanas do CFS foram empossadas no dia 14/08/2017 e como primeiro ato 

formaram os colegiados dos cursos de 2º ciclo e, em seguida, a Congregação. Após a 

formação do Colegiado de Medicina pro tempore ocorreram duas reuniões: 22/08 e 

19/09. Na primeira, criamos uma comissão para elaboração do edital de seleção de 

acesso ao 2º ciclo/medicina e, no dia 19/09, segunda reunião, a minuta do edital foi 

aprovada pelo colegiado. No mesmo dia essa minuta foi amplamente divulgada para 

toda comunidade acadêmica e no dia 25/09, tendo como relator o professor Antônio 

José Cardoso, a minuta do edital foi aprovada, com as devidas alterações sugeridas pelo 

relator. 

O conteúdo desse edital contempla seleção de candidatas/os concorrentes às 80 vagas 

do curso de medicina (máxima aprovada pelo MEC), por meio de critérios de progressão, 

com base na Resolução nº 01/2017 e nos PPC do BIS  e do curso de Medicina. A 

apreciação e aprovação da referida minuta do edital foi pauta da reunião CONSUNI do 

dia 27/09/2017. Nessa reunião, o relator professor Robson Magalhães deu parecer 
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favorável à minuta, entretanto, a aprovação não chegou a ser votada ficando a 

continuidade da pauta para a próxima reunião do CONSUNI.  

 

Nesse sentido, essa Congregação, diante de notícias veiculadas nos últimos dias, informa 

à comunidade acadêmica da UFSB e à comunidade externa que, em nenhum momento, 

o colegiado de medicina ou o CFCS apreciou qualquer proposta de escalonamento de 

vagas para o curso de medicina, em reuniões ordinárias e/ou extraordinárias dessas 

instâncias, como também não levou ao CONSUNI qualquer proposta semelhante.  
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