
 

              
 

 
 
 

Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

EDITAL 02.2021 
TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA O CURSO DE MEDICINA 

DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 
 

O Diretor Geral da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASA, situada à Avenida Ibicaraí, n. 3270, 
bairro Nova Itabuna, cidade de Itabuna – Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista a 
existência de vagas disponíveis no curso de graduação em Medicina desta instituição, torna público 
o presente Edital, contendo as normas referentes ao Processo Seletivo para Transferência Externa 
de estudante regularmente matriculado em curso de graduação em Medicina, visando ao 
preenchimento de vagas no Curso de Graduação em Medicina ofertado pela Faculdade Santo 
Agostinho de Itabuna, para o 1º semestre do ano letivo de 2021. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2.1.       O curso de Medicina da FASA tem duração mínima de 12 semestres, com carga horária de 
8.736 h/aula ou 7.280 h/relógio, e estrutura suas práticas pedagógicas a partir da concepção das 
metodologias ativas para o acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem. O 
curso se apresenta com um projeto pedagógico integrado e centrado no aluno como sujeito e 
apoiado no professor como facilitador do processo, privilegiando a aprendizagem baseada em 
problemas, contribuindo com o desenvolvimento de habilidades, competências e do pensamento 
crítico do educando. 
 
2.2.     Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações. 
 
2.3.       O Processo tem por objetivo dar acesso ao curso de Medicina, ministrado pela Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna. 

 

2.4. Todos os horários citados neste Edital têm como referência o horário oficial de Brasília/DF. 

Inscrição – site: https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-
inscricao?linkGerado=4Y79PH9BEV 

12/01/2021 a 18/01/2021 

Relação de Candidatos com Inscrição Deferida  21/01/2021 

Recurso contra a Lista de Candidatos com Inscrição Deferida 22/01/2021 até 12:00 

Realização das Provas 25/01/2021 - 14:00 as 17:00 

Divulgação de Gabarito Provisório 25/01/2021 

Recurso contra o Gabarito 26/01/2021 até as 10:00 

Divulgação de Gabarito Definitivo 26/01/2021 

Resultado Final 26/01/2021 

Matrícula 27/01/2021 e 28/01/2021 

1. DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS  

 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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2.5. 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. 

 
2.6. Serão observadas todas as determinações e orientações de autoridades governamentais e 

de saúde para o desenvolvimento das atividades educacionais, especialmente quanto às medidas 

de prevenção à COVID-19. 

 
  

 
3.1. O processo seletivo simplificado do presente edital visa o provimento de 05 (cinco) vagas 

distribuídas conforme a disponibilidade do curso de MEDICINA, Bacharelado, para 2021.1.    

 

3.2. Poderão se inscrever no Processo Seletivo Simplificado para o Curso de Medicina da 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA, candidatos regularmente matriculados em 2020.2 ou 

que se encontre com a matrícula devidamente trancada em 2020.2 no curso de Medicina de outras 

Instituições de Ensino Superior nacionais credenciadas pelo Ministério da Educação – MEC. 

 
3.3. Os candidatos aprovados serão matriculados no período ao qual faz jus, após análise 

documental e prova objetiva, devendo cursar, integral e sequencialmente, todos os demais períodos 

para a conclusão do curso. Fica assim vedado aos aprovados neste processo, o direito de requerer 

aproveitamento de estudos que acarretem mudança de período com vistas à matrícula em outras 

etapas do curso, bem como em relação a qualquer período subsequente àquele em que ingressar. 

 

3.4. Os aproveitamentos de estudos das unidades curriculares serão analisados, caso a caso, pela 

Coordenação do Curso e referendado pela direção acadêmica. Considerando que o currículo da 

FASA é integrado, somente serão analisadas para efeito de aproveitamento os currículos integrados 

e com utilização de metodologias ativas nos seus desenhos. O candidato fica ciente que poderá não 

ter disciplinas aproveitadas por incompatibilidade de projeto de curso e metodologia. Nesse caso, 

terá que cursar todas as unidades curriculares do curso de medicina na FASA. 

 
3.5. A esta Instituição cabe à responsabilidade de planejar, coordenar e executar o processo, bem 

como divulgar todas as informações pertinentes.  

 
3.6. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Direção Geral. 

 
3.7.  da FASA.  

 
4.1. A inscrição para o processo seletivo se dará exclusivamente pelo endereço eletrônico:  site  

https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=4Y79PH9BEV . 

3. DO CURSO E DAS VAGAS OFERECIDAS 

 

4. DA INSCRIÇÃO: 
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4.2.  Os documentos obrigatórios listados no item 4.15.1 deverão ser digitalizados e enviados para 

o e-mail secretariaacademicaitb@fasa.edu.br, no período de inscrição, entre os dias 12/01/2021 à 

18/01/2021, em formato JPG, PNG ou PDF em tamanho máximo de 3MB. 

 
4.3.  A taxa da inscrição do processo será no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sem 

direito a devolução, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da FASA. 

 
4.4. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar 

conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos e certificar-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos. 

 
4.5. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 
4.6. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional, extemporânea ou 

intempestiva. 

 
4.7. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico 

ou outro meio que não os estabelecidos neste Edital. 

 
4.8. A Inscrição é pessoal e intransferível. 

 
4.9. O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-

se às etapas deste Processo. 

 
4.10.  Após confirmação e transmissão dos dados cadastrados pelo candidato, no ato da inscrição, 

no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitas alterações nos dados informados, 

transferência de inscrições e pagamentos entre pessoas. 

 
4.11. As informações constantes no ato da Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

eximindo-se a FASA, de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço 

inexato ou incompleto fornecidos pelo candidato. 

 
4.12. A FASA não se responsabiliza, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem 

imputáveis, por inscrições ou recursos não recebidos por falhas de comunicação; eventuais 

equívocos provocados por operadores das instituições bancárias, assim como por falhas no 

processamento de boletos bancários; congestionamento das linhas de comunicação; falhas de 

impressão; problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como 

por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto 

bancário. 

mailto:secretariaacademicaitb@fasa.edu.br
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4.13. A FASA não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados. 

 
4.14. A veracidade e a idoneidade dos dados informados são de total responsabilidade do 

candidato. Dados fornecidos incorretamente pelo candidato não serão processados e a inscrição 

não será efetivada. Qualquer incorreção na informação do CPF pelo candidato implicará na anulação 

da inscrição. 

 
4.15. A FASA poderá utilizar o e-mail e o telefone informados na ficha de inscrição para enviar aos 

candidatos informações relativas ao Processo Seletivo. 

 
4.15.1 Para a inscrição serão necessários os seguintes documentos: 

 

a) Cópia do RG e CPF; 

b) Declaração da Instituição de origem devidamente autorizada ou reconhecida pelo MEC, 

conforme legislação pertinente, comprovando situação de regularidade do candidato 

(matriculado ou trancado em 2020.2) e tendo este cursado no mínimo o 1º período;   

c) Histórico Escolar completo, fornecido pela IES de origem;   

d) Portaria de Credenciamento ou Recredenciamento da Instituição de origem; 

e) Portaria de Autorização ou Reconhecimento do curso na forma da Legislação específica; 

f) Planos de ensino das unidades curriculares cursadas devidamente assinado pelo órgão 
responsável na IES de origem; 

g) Situação do ENADE; 

h) Sistema de avaliação devidamente assinado pelo órgão responsável da IES; 

i) Comprovante de endereço atual. 

 

4.15.2 Os planos de ensino das unidades curriculares cursadas na IES de origem serão analisados 

pela coordenação do curso de Medicina onde serão consideradas como aproveitadas as disciplinas 

ou Unidades curriculares com mesma carga horária ou superior, que tenha sido cursado em matriz 

curricular integrada, trabalhada através das metodologias ativas e com ementário correspondente 

à proposta do projeto do curso de Medicina da FASA. Caso contrário não haverá aproveitamento de 

estudos. 

 

4.15.3 A inscrição neste processo é pessoal e intransferível e implica a aceitação irrestrita das 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

4.16. O valor da taxa de inscrição não será devolvido ao candidato, salvo nos casos de 

cancelamento, suspensão ou não realização do Processo. 
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4.17. Os documentos protocolados pelo candidato e/ou seu representante legal poderão ser 

restituídos mediante expresso requerimento. O candidato que não for aprovado terá 30 dias para 

retirar a documentação na secretaria acadêmica da Faculdade, após esse prazo os documentos 

serão incinerados. 

 
4.18. Os documentos somente poderão ser retirados pessoalmente pelo próprio candidato ou por 

meio de procurador devidamente constituído por instrumento público com outorga de poderes 

específicos para o ato, na sede da instituição. 

 
4.19.  A realização da inscrição implica no reconhecimento pelo candidato da expressa ciência dos 

termos constantes deste Edital, bem como na anuência ao mesmo. 

 
4.20. A FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA reserva-se o direito de, a qualquer tempo, 

cancelar o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados neste Edital. 

 
4.21. Caso haja alteração no número de vagas antes ou depois da realização da prova, a FASA dará 

ampla divulgação dessas alterações, via comunicado impresso na Secretaria Acadêmica da 

Faculdade e via site https://itabuna.fasa.edu.br. 

 

 
 
5.1. Para participar da seleção e classificação do Processo Seletivo Simplificado 2021.1 o candidato 

deverá ter sua inscrição homologada até a data prevista no cronograma da tabela 1. 

 
5.2. Serão homologadas as inscrições dos candidatos que cumprirem integralmente o previsto 

neste edital. 

 
5.3. Após a divulgação da homologação da lista de inscrição, a ser realizado até as 23:59 do dia 21 

de janeiro de 2021, o candidato poderá interpor recurso até as 12:00 do dia 22 de janeiro de 2021. 

 
 

 
 

6.1. O presente Processo Seletivo será composto de 02 (duas) etapas, a saber: 

 

a. 1ª Etapa (Caráter Eliminatório): Análise da regularização documentação pela Comissão de 

Processo Seletivo da FASA, podendo ser deferida ou indeferida, cuja divulgação da lista será 

até o dia 21 de janeiro de 2021. 

b. 2ª Etapa (Caráter Eliminatório e Classificatório): Provas objetivas de Conhecimentos 

Específicos, a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2021. 

 

5. DA HOMOLOGAÇÃO 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
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6.1 Do indeferimento referente à primeira etapa caberá recurso, exclusivamente por e-mail 

(secretariaacademicaitb@fasa.edu.br), até as 12:00 do dia 22 de janeiro de 2021. 
 

 
 
7.1      Todos os candidatos com inscrições deferidas serão submetidos às Provas objetivas 
Conhecimentos Específicos. 
 
7.2 A prova de Conhecimentos Específicos terá 50 (cinquenta) questões e versará sobre os 
conteúdos dos módulos curriculares e das habilidades médicas do 1º período ao 5º período do curso 
de Medicina da FASA, conforme conteúdo programático descrito no Anexo I deste Edital. 
 
7.3     Serão distribuídas, igualmente entre as 50 (cinquenta) questões, notas de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos à Prova de Conhecimentos Específicos, distribuídas. 
 
7.4 Na apuração dos pontos obtidos na Prova de Transferência Externa será(ão) eliminado(s) o(s) 
candidato(s) que: 
 

a. Não comparecer para a realização da prova: 
 

b. Não obtiver nas provas objetivas uma pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta 
por cento) 

 
 7.5  Após a divulgação do gabarito oficial provisório das provas objetivas, a ser realizado até as 
23:59 do dia 25 de janeiro de 2021, o candidato poderá interpor recurso até as 10:00 do dia 26 de 
janeiro de 2021. 
 
7.6 Os recursos deverão ser enviados, exclusivamente por e-mail, à Secretaria Acadêmica 
(secretariaacademicaitb@fasa.edu.br). 
 
7.7  Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito 
oficial definitivo. 
 
7.8  Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 
 
7.9   As provas serão aplicadas no dia 25 de janeiro de 2021, nas dependências da FASA, das 14:00 
às 17:00, com duração de 03 (três) horas, localizada na Avenida Ibicaraí, nº. 3270, Bairro Nova 
Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000.  
 
7.10   Será proibido utilizar ou portar, mesmo que desligados, durante a realização das Provas 
Objetivas, telefone celular, beep, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, 
receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio, 
tablete, mp3, bem como a utilização ou o porte de óculos escuros, protetor auricular, chapéu, boné, 
gorro, podendo Comissão de Processo Seletivo da FASA vetar o ingresso do candidato com outros 
equipamentos e/ou objetos além dos anteriormente citados. 

7. DAS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

mailto:secretariaacademicaitb@fasa.edu.br
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7.11  Quando do ingresso na sala de aplicação das Provas Objetivas, o candidato que estiver 
portando qualquer dos equipamentos eletrônicos e/ou objetos dispostos no item 7.10 deverá 
recolhê-los em envelope de segurança não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação, que 
deverá permanecer lacrado e somente poderá ser aberto após ter deixado o local de provas. 
 
7.12  A FASA não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos equipamentos e/ou objetos a que 
se refere o item 7.10, bem como não se responsabilizarão por perdas, extravios ou por danos 
ocorridos durante a realização da prova. 
 
7.13 Durante o período de realização das provas objetivas, não será permitido o empréstimo de 
material nem qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e 
pessoas estranhas, oralmente, por escrito ou por qualquer outro meio. 
 
7.14 Também não será permitido, durante o período de realização das provas objetivas, a utilização 
de livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou 
legislação. 
 
 
 
 
8.1.  Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente dos pontos obtidos na Segunda 
Etapa. 
 
8.2. Na apuração do Resultado Final, ocorrendo empate, serão considerados para efeito de 
desempate os seguintes critérios, respectivamente:  
 
8.2.1 Maior score global constante no histórico acadêmico da instituição de origem. 
 
8.2.2 Candidato de idade mais avançada. 
 
8.3. A divulgação do resultado final da seleção será processada em lista divulgada no site 
http://www.fasa.edu.br, no dia 26 de janeiro de 2021. 
 
8.4. Considerando o início do próximo semestre letivo, 01 de fevereiro de 2021 e, desde que não se 
tenha ultrapassado 25% da carga horária ministrada, em caso de surgimento de vagas por 
desistência ou trancamento dos alunos veteranos, será convocado, se assim desejar a FASA, o 
candidato conforme ordem de classificação no Resultado Final. 
 
 
 
9.1. A matrícula dos candidatos classificados no Processo Seletivo, para preenchimento de vagas 
por Transferência Externa, será feita exclusivamente pelo candidato, na Secretaria Acadêmica da 
faculdade, Unidade Itabuna, entre os dias 27 e 28 de janeiro de 2021, das 09:00h às 12:00h, das 
14:00h às 17:00h.  

8. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL 
 

9. DOS RESULTADOS E DA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA: 
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9.2. A matrícula será efetuada após análise de compatibilidade curricular, feita pela Coordenação 
do curso de Medicina.  
 
9.3. Para efetivação do registro acadêmico e realização da matrícula, é obrigatória a apresentação 
à Secretaria Acadêmica da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna dos seguintes documentos 
originais e cópias legíveis: 
 
9.3.1 Documentação acadêmica: 
 

a) Certificado de conclusão do ensino médio; 
b) Histórico Escolar do Ensino Médio; 
c) Documento de identidade; 
d) Certidão de nascimento ou de casamento; 
e) Título de eleitor; 
f) Documento que comprove a quitação com as obrigações eleitorais; 
g) Certificado Militar (quando do sexo masculino); 
h) CPF (original e cópia); 
i) Uma fotografia 3x4 recente; 
j) Comprovante de endereço atualizado (original e cópia); 
k) Registro Civil. 
l) Atestado expedido pela Instituição de origem, comprovando vínculo com a referida 

Instituição; 
m) Histórico Escolar Oficial atualizado, contendo notas, conceitos, carga horária, créditos 

obtidos, regime de aprovação e situação no ENADE; 
n) Declaração oficial atualizada em que se explicitem o ato legal e a validade da autorização ou 

do reconhecimento do curso iniciado pelo candidato. 
 
9.3.2. Os documentos devem ser originais, expedidos pela Instituição de Ensino Superior de origem, 
devidamente carimbados e assinados pelos responsáveis. Esses documentos ficarão retidos na 
Secretaria Acadêmica da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 
 
9.3.3. Documentação do Fiador (Cópia autenticada e Original): 
 

a) RG; 
b) CPF; 
c) Certidão de Nascimento (para solteiro (a), atualizado, ou Certidão de Casamento (caso seja 

casado (a), atualizado, mais o RG E CPF do (a) cônjuge); 
d) Três últimos Contracheques para assalariados, ou DECORE eletrônico para autônomos dos 

três últimos meses; ou 
e) Pró-Labore para sócios/dirigentes de empresa dos três últimos meses, desde que esteja em 

conformidade com a Declaração do Imposto de Renda; 
f) Declaração do Imposto de Renda (Completa); 
g) Comprovante de Endereço atualizado. 
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9.4. Caso o fiador não possa comparecer, pode nomear, por meio de procuração pública e mediante 
outorga de poderes específicos para o ato, um terceiro que não seja o Estudante para assinar no 
Contrato de Prestação de Serviços;  
 
9.5. Não poderão ser fiadores: o próprio candidato beneficiado, nem mesmo os pais ou cônjuge do 
candidato, nem estudantes que constem como beneficiários do financiamento próprio ou outro 
financiamento estudantil. O(s) fiador(es) deve (m) possuir renda mensal bruta conjunta pelo menos 
igual ao dobro da mensalidade paga pelo estudante à Instituição de Ensino. 
 
9.6. O candidato ficará isento da apresentação do fiador se antecipar o semestre. 
 
9.7. A FASA reserva-se o direito de não aceitar a matrícula de candidato que, mesmo aprovado, não 
apresentar a documentação exigida, sendo convocado, se for o caso, o próximo candidato 
classificado, observando-se o número de vagas. 
 
9.8. Será considerado desistente o candidato que não efetuar a matrícula no prazo estipulado neste 
Edital. 
 
9.9. Para matrícula no curso, será obrigatória a apresentação de fiador que não possua inscrições 
nos órgãos de proteção ao crédito ativas. As demais regras relativas à fiança deverão ser obtidas 
junto à instituição. 
 
 
 
 
10.1.  A Comissão de Processo Seletivo da FASA, composta pela Direção Geral, Coordenação do 
curso de Medicina e Secretaria Acadêmica, será responsável e terá poderes para orientação, 
realização e fiscalização dos trabalhos do Processo Seletivo. 
 
10.2.  Será excluído do Processo Seletivo o Candidato que, comprovadamente, atentar contra a 
disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para coordenar o processo. 
 
10.3. Além da exclusão do Processo, pelos motivos citados no subitem anterior, outras penas 
poderão ser aplicadas ao candidato, levando-se em conta a gravidade da ocorrência e os danos 
materiais e/ou pessoais que houver causado. 
 
10.4.  Será excluído, em qualquer época (mesmo depois de matriculado), o candidato que houver 
realizado o Processo Seletivo usando documento ou informações falsas ou outros meios ilícitos, 
devidamente comprovados. 
 
 
 
 
11.1. Para ingressantes por meio do Processo Seletivo de Transferência que solicitarem 
aproveitamento de estudos, deverão ser considerados alguns critérios a seguir indicados. 

10. DAS NORMAS DISCIPLINARES 

11. DOS CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS 
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11.1.1. A solicitação de aproveitamento de estudos será devidamente analisada, considerando-se 
as equivalências de carga horária e o respectivo plano de ensino das disciplinas com os módulos 
tutoriais de cada período do curso, conforme previsto no Plano Pedagógico do Curso (PPC). 
 
11.1.2. A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ofertada a partir do quinto semestre, não 
será convalidada, em hipótese alguma, tendo em vista que se trata da elaboração de um novo 
projeto e trabalho de conclusão para obtenção do título de bacharel em Medicina. 
 
11.1.3. Não há garantia de aproveitamento de estudos de todos os módulos solicitados, visto que 
dependerá de uma análise prévia e criteriosa dos documentos comprobatórios para constatação 
das equivalências de carga horária e do respectivo plano de ensino. 
 
11.1.4 Em relação aos módulos de Integração Ensino, Serviço e Comunidade (IESC) e Habilidades 
Médicas, também serão considerados os mesmos critérios para constatação das equivalências de 
carga horária e do respectivo plano de ensino. 
 
 
 
12.1. Aplicam-se ao Processo Seletivo FASA para Transferência Externa as disposições e instruções 
contidas no Requerimento de Inscrição desse Concurso e todas as normas e resoluções vigentes, 
emanadas do Colegiado de Curso e dos Órgãos Colegiados da Instituição, passando, portanto, essas 
normas, a integrar o Presente Edital. 
 
12.2. As respostas aos recursos das provas objetivas ficarão à disposição do candidato na secretaria 
Acadêmica, por um período de 10 dias; se o candidato não retirar o documento, ele será destruído. 
 
12.3. Por suas peculiaridades, não serão concedidas, em hipótese alguma e sob qualquer pretexto, 
vistas, cópias, correções, recontagem de pontos, reanálise de documentos, revisão de provas deste 
Processo Seletivo, não cabendo recurso de qualquer natureza, fora dos prazos estabelecidos neste 
Edital, sobre o resultado divulgado. 
 
12.4. A inscrição do candidato ao Concurso implicará a aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
12.5.  É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das convocações efetuadas pela 
Faculdade Santo Agostinho de Itabuna para preenchimento das vagas deste Concurso, observando 
os prazos, procedimentos e documentos exigidos para Registro Acadêmico e Matrícula, 
estabelecidos neste Edital, inclusive os horários e locais de atendimento definidos nas instruções 
para Registro Acadêmico e Matrícula. 
 
12.6. O processo seletivo de que trata o presente Edital só terá validade para o ingresso no curso de 
Medicina oferecido para o primeiro semestre letivo de 2021. 
 
12.7.  Depois de efetuada a matrícula, caso o acadêmico opte por desistir do curso, este deverá 
requerer o CANCELAMENTO DA MATRÍCULA no Protocolo Geral, sem direito a ressarcimento do 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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valor pago ou dos boletos em aberto (não pagos) até a data do requerimento de cancelamento. 
 
12.8. Para cumprimento dos 100 (cem) dias letivos no semestre, exigidos pela Lei 9.394/96 e 
integralização da carga horária, poderá haver aulas em outro turno ou aos sábados, uma vez que na 
FASA todos os sábados letivos estão expressamente mencionados no calendário acadêmico. 
 
12.9. O acadêmico fica ciente de que os cursos oferecidos pela FASA são presenciais e, portanto, 
deverá cumprir 75% (setenta e cinco) de frequência em cada disciplina, para que possa ser 
aprovado, além de obter conceito Satisfatório. 
 
12.10.  A FASA se reserva no direito de realizar a consulta aos órgãos Federais, Estaduais e 
Municipais gestores do sistema educacional e a órgão ou escola emissora do diploma ou certificado 
do Ensino Médio, a qualquer tempo, quanto à validade e autenticidade dos documentos 
apresentados, e se detectada alguma irregularidade, após comunicado o interessado, ela poderá 
tornar NULA DE PLENO DIREITO a matrícula, devendo arcar com prejuízos financeiros decorrentes 
da irregularidade. 
 
12.11. Os casos omissos no presente Edital serão deliberados pela Diretoria da Faculdade Santo 
Agostinho de Itabuna, ouvidos os respectivos Colegiado de Curso e a Comissão de Processo Seletivo. 

 
 

Itabuna, 11 de janeiro de 2021. 
 
 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Diretor Geral 
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ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA DO CURSO DE 
MEDICINA 

1º SEMESTRE 2021 
 
Conteúdo Programático: 
Conhecimento da Biblioteca e formas de utilização dos recursos disponíveis, conhecimento da 
informática médica básica como acesso a bases de dados na internet, a leitura crítica da 
informação científica. Manuseio de aparelhos como o microscópio, em biossegurança. Fazer 
curativos, sutura, primeiros socorros, técnica de realização de alguns exames complementares, 
tais como: culturas de bactérias, dosagens bioquímicas no sangue, hemograma, exames 
radiológicos, etc. Treinar o relacionamento médico paciente, para obter a história do paciente; 
Entender, informar e educar pacientes, familiares e comunidade com relação à promoção à saúde, 
prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, utilizando técnicas adequadas de comunicação; 
Reconhecer as reações de pacientes e familiares frente à doença e reconhecer as suas próprias 
emoções frente ao paciente. Simulação de situações cotidianas em saúde utilizando jogos 
dramáticos; Verificar com proficiência os sinais vitais Identificar as fases do exame físico geral e 
segmentar Demonstrar conhecimentos na capacidade de realizar o exame físico – inspeção, 
palpação, percussão e ausculta – em modelos anatômicos e interpares; Exame físico do abdômen, 
Exame físico do tórax, Exame físico do coração Ciclo Vita Observação em sala de espera, 
Observação em ambiente hospitalar; Noções de radiologia Identificar as estruturas anatômicas 
normais nos exames de imagem (radiologia convencional, ultrassonografia), dos órgãos genitais 
femininos, em gestação de primeiro trimestre. 
Bibliografia Básica: 
HALL, J. E. & GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. 12 PORTO, C.C. Semiologia médica. 6.ed. 
Rio de Janeiro: Guanab ALVES, R. O médico. 3.ed. São Paulo: Papirus, 2002. 
COSTANZO, L. S. Fisiologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara K PENDLETON, David. Nova consulta. 
Porto Alegre: Artmed, 2011 GUERRA, Celso Carlos de Campos. Clinica e laboratório. São Paulo. 
PASTORE, A. R. Ultrassonografia em ginecologia e obstetrí Janeiro: Revinter, 2010. 
HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
BARROS, Nelson Filipe de. Ensino das praticas integrativas e complementares. São 
Paulo:Hucitec,2011. 
CARRIÓ, Francisco Borrell. Entrevista clinica. Habilidades de comunicação para profissionais de 
saúde. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
SILVA, M. J. A comunicação tem remédio. 8. ed. São Paulo: Loyola, 2011. 
BICKLEY, L.S. Propedêutica médica Bates. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
GANONG, W.F. Fisiologia médica. 22.ed. Porto Alegre: Mc Graw Hill, 2006. 
HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença .5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
SANTOS FILHO, Serafim Barbosa. Avaliação e humanização em saúde. Ijui: Unijui, 2010. 
CAMPANA, Alvaro Oscar. Exame clinico-Sintomas e sinais em clinica médica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 
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Conteúdo Programático: 
Políticas de saúde. Epidemiologia. Modelo assistencial. Saúde e Sociedade (Papel do Estado). 
Medicina Social e Coletiva. Medicina alternativa. Avaliação de novas tecnologias em saúde. Limites 
do conhecimento científico. Compreender o ser humano na sociedade, em todos os seus aspectos 
Mercado de Trabalho: Setores público e privado. Tendência Mundial da Assistência Médica; O 
sistema de saúde do Brasil – SUS: suas origens, princípios e implantação. Os níveis de atenção à 
saúde: primário, secundário e terciário. Sistema de regulação médica, destacando os mecanismos 
de referência e contra referência de rotina e em caso de urgência e emergência. O atendimento 
prestado pelo SAMU e Resgate. O funcionamento do Programa de Agentes Comunitários em Saúde 
e o Programa de Saúde da Família. Sistema suplementar de Saúde do Brasil. Princípios de cidadania 
e seus aspectos sociais e legais, com ênfase na relação médico- paciente e nos princípios da ética 
médica. Os indicadores de saúde e como são obtidos. Interpretar os principais índices 
epidemiológicos utilizados na prevenção e promoção da saúde. A atuação da vigilância 
epidemiológica e da vigilância sanitária. Importância da notificação compulsória de doenças nos 
estudos epidemiológicos. Conhecimento das funções de uma Unidade Básica de Saúde, Hospital 
Secundário e Secretaria Municipal de Saúde. 
Bibliografia Básica: 
ANDRADE, L.O.M; BARRETO, I.C.H.C SUS passo a passo: história, regulamentação, financiamento, 
políticas nacionais. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 2007. 
FLETCHER, R.H.; FLETCHER,S.W. Epidemiologia Clínica: elementos essenciais. 4.ed.Porto Alegre: 
Artmed, 2005. GUSSO, G.; LOPES. J.M.C. (Org.) Tratado de Medicina de Família e Comunidade: 
princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012, 2V. 
ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e saúde. 7.ed. Rio de Janeiro : Medbook, 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 
GOMES, J.C.M.; DRUMOND.J.G.de F.; FRANÇA, G.V. Erro médico. 3.ed. Montes Claros: 
UNIMONTES, 2001. 
HELMAN, C.G. Cultura, saúde e doenças. 5ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
JEKEL, J.F.; KATZ, D.L.; ELMORE, J.G. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 2.ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2005. 
MENDES, E.V. Uma agenda para a saúde. 2.ed. Hucitec, 2006. MOREIRA FILHO, A.A. Relação 
médico-paciente: teoria e prática, o fundamento mais importante da prática médica.2.ed. Belo 
Horizonte: Coopmed Editora Médica, 2005.  
FRANCO, Talita. 1808- 2008. Faculdade de medicina da UFRJ. Rio de Janeiro: Atheneu, 2009. 
 
Conteúdo Programático:  
Mecanismos de controle neuroendócrino das funções orgânicas envolvidas na manutenção do 
meio interno. Papel do sistema neuroendócrino no controle das funções: respiratória, 
cardiovascular, urinária, digestória, ritmo circadiano e termorregulação. A influência ambiental 
(altitude, temperatura, umidade relativa do ar e outros) no equilíbrio do meio interno. 
Mecanismos de comunicação intra e intercelular para integração das funções orgânicas. 
Mecanismos pelos quais o ciclo circadiano e suas alterações influenciam o meio interno. A 
influência do estresse na homeostase. Mecanismos de automatismo, ciclo cardíaco e controle da 
PA, assim como o controle da hemostasia na manutenção da homeostase. O papel dos rins na 
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manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Função do sistema renina, angiotensina, aldosterona 
no controle da PA. Mecanismo de controle do ciclo respiratório, mecânica respiratória, 
ventilação, perfusão, difusão e sistema tampão na homeostase. Mecanismos de funcionamento 
dos tampões biológicos na manutenção do equilíbrio ácido-básico. A função renal na manutenção 
do equilíbrio hidroeletrolítico. Controles central e periférico da temperatura. Mecanismos de 
digestão, absorção, excreção. Mecanismo de controle dos movimentos peristálticos. Abordagem 
do indivíduo em sua integralidade (social, biológico e psicológico). Aspectos Morfofuncionais, 
normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo. Observação da mecânica 
respiratória in vivo, estudo em modelos do trato digestivo alto e caixa torácica, histologia do 
pulmão, modelos de difusão e transporte de gases, modelos de fisiologia respiratória, histologia 
das hemácias e capilares, farmacologia do álcool e drogas adrenérgicas, histologia do sistema 
urinário. 
Bibliografia Básica: 
AIRES, M. M. Fisiologia. 2ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara- Koogan, 1999. 934p. 
GOLDMAN, L. Cecil tratado de medicina interna. 22ª.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2v 
JOHNSON, L. R. Fundamentos de fisiologia médica. 2ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2000. 
JUNQUEIRA, L. C. CARNEIRO, J. Histologia básica. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
LANGMAN, J. SADLER, T. M. Embriologia médica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
MACHADO, B. M. Neuroanatomia funcional. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 363p. 
SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada, 2.ed. São Paulo: Manole, 2003. 
VAN DE GRAAF, A. Anatomía humana. 6.ed. Rio de Janeiro: Manole, 2003. 840p. 
 
Bibliografia Complementar: 
KOEPPEN, B. M. & STANTON, B. A. Berne e Levy Fisiologia. 6ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
WIDMAIER, Eric P. Fisiologia humana- Os mecanismos das funções corporais. Rio de Janeiro; 
Guanabara Koogan, 2008. LEACH, Richard M. Fisiologia básica do sistema respiratório. São Paulo: 
Manole, 2012. 
ABRAMOV, Dimitri Marques. Fisiologia essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
KASPER, D. L. Medicina interna de Harrison. 18.ed. Porto Alegre: Mc Graw-Hill, 2013. 2v 
OLIVEIRA, J. E. D. Ciências nutricionais. 2ª ed. São Paulo: Sarvier, 2008. 
RAFF, Hershel. Fisiologia medica. Um abordagem integrada. Porto Alegre: McGraw Hill, 2012. 
 
Conteúdo Programático: 
No exercício de sua profissão, a atitude e postura individual médica, com senso crítico, ético, 
humanístico e psicológico. Relacionamento médico com todos os outros profissionais envolvidos, 
contribuindo para uma melhor repercussão da relação médico-paciente. Técnicas em 
comunicação semiologia, procedimentos médicos e exames laboratoriais necessários na atenção 
primária, secundária e terciária nos diferentes locais de atuação no curso de Medicina. Destrezas, 
habilidades de comunicação, e raciocínio crítico. Busca seleção e utilização de informações 
pertinentes a qualquer assunto médico. A comunicação social, técnicas necessárias para atender 
e informar e se relacionar com as diversas equipes envolvidas no atendimento ao doente, seus 
familiares e comunidade, tendo sempre com meta uma visão integral à saúde sempre com uma 
ênfase multiprofissional. Acesso as informações médicas relevantes, através do computador em 
sites específicos, entendê-las através da capacidade de leitura (na maior parte em língua inglesa) 
e de uma visão crítica baseada em conhecimentos de epidemiologia básica e clínica (Medicina 
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Baseada em Evidências). Exames de imagem do aparelho urinário Exames de imagem do coração 
e pulmão imagem do abdômen imagem do tórax. 
Bibliografia Básica: 
HALL, J. E. & GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. 12. 
PORTO, C.C. Semiologia médica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanab ALVES, R. O médico. 3.ed. São Paulo: 
Papirus, 2002. 
COSTANZO, L. S. Fisiologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara K PENDLETON,David. Nova consulta. 
Porto Alegre: Artmed, 2011 GUERRA, Celso Carlos de Campos. Clinica e laboratório. São Paulo. 
 
Bibliografia Complementar: 
BARROS, Nelson Filipe de. Ensino das praticas integrativas e complementares. São Paulo: 
Hucitec,2011 
CARRIÓ, Francisco Borrell. Entrevista clinica. Habilidades de comunicação para profissionais de 
saúde. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
SILVA, M. J. A comunicação tem remédio. 8. ed. São Paulo:Loyola, 2011. 
BICKLEY, L.S. Propedêutica médica Bates. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
GANONG, W.F. Fisiologia médica. 22. ed. Porto Alegre: Mc Graw Hill, 2006. 
HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença .5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
SANTOS FILHO, Serafim Barbosa. Avaliação e humanização em saúde. Ijui: Unijui, 2010. 
CAMPANA,Alvaro Oscar. Exame clinico-Sintomas e sinais em clínica médica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 
LAGUNA, José. Bioquímica de Laguna. Rio de Janeiro:Atheneu, 2012. 
MOTTA, Valter T. Bioquímica. Rio de Janeiro: Medbook, 2011 MARKS, Allan D. Bioquímica medica 
básica de Marks. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
YOKOCHI, C.; ROHEN, J. W. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional, 
7ed. São Paulo: Manole, 2010. 
COMPRI-NADY, Mariane B. Praticas de laboratório de bioquímica e biofísica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. 
 
Conteúdo Programático: 
Os diversos tipos de agentes agressores (físicos, químicos, biológicos e psicossociais). Mecanismos 
de agressão pelos agentes biológicos: fungos, vírus, bactérias, protozoárias e helmintos. 
Mecanismos de agressão pelos agentes químicos. Mecanismos de agressão pelos agentes físicos: 
temperatura, radiações e trauma mecânico. Mecanismos de agressão psicossociais com ênfase em 
estresse, doenças ocupacionais e psicossomáticas. A influência dos aspectos genéticos, 
nutricionais e psicológicos nos sistemas de defesa do organismo. O papel da imunidade inata e 
adquirida no mecanismo de defesa. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos. 
Mecanismos da inflamação aguda e crônica. Mecanismo da resposta imune celular, humoral e o 
desenvolvimento da memória imunológica. Mecanismos envolvidos na imunização ativa e passiva. 
As imunodeficiências congênitas e adquiridas. Os tipos de resposta de hipersensibilidade (Tipo I, 
II, III, IV) e suas principais diferenças. Mecanismos de lesão celular reversível e irreversível  e 
descrever os mecanismos de reparação  tecidual.  A lesão celular e os processos de adaptação e/ou 
morte celular. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à 
temática do módulo. Imunologia e Histologia dos órgãos linfoides histopatologia da cicatrização. 
Fagocitose alterações do leucograma, testes bacteriológicos, virologia, imunologia da dengue, 
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leishmaniose, malária, farmacologia da histamina e anti-histamínicos, histologia e parasitologia e 
patologia da schistosomose. 
Bibliografia Básica: 
ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H. & PILLAI, S. Imunologia Molecular (ABBAS). 7ªed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. 
BROOKS, G. F.; CARROLL, K. C.; BUTEL, J. S.; MORS. 
MIETZNER, T. A. Microbiologia Médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 25ªed. São Paulo. Brasil, 
2012. 
NEVES, D. P. Parasitologia Humana - Col. Biblioteca Bioméd Rio de Janeiro: Atheneu, 2011. 
REY, L. Bases da parasitologia médica. 3.ed. Rio de Janeiro: Koogan, 2009. 
PORTH, Carol Mattson. Fisiopatologia.8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
ENGELKIRK, P. G. & DUBEN-ENGELKIRK, J. Microbiologia par Ciências da Saúde. 9ªed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 20 HIRATA, M. H. & HIRATA, R. D. C. Manual de Biossegurança. 2 
Paulo. Manole, 2012. 
FOCACCIA, R. Veronesi tratado de infectologia. 4ª ed. Rio de J 2010. 2v. 
GOLDMAN, L. et al: Cecil Medicina. 23ed. Rio de Janeiro: Elsevi 2v. 
JANEW AY, C. A. TRAVERS, P. Imunobiologia: o sistema imun saúde e na doença. 7.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 
GALVAO, Luís Carlos Cavalcante. Medicina legal. 2ªed. Rio de J Guanabara Koogan, 2012. 
FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia contemporânea. Rio Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
 
Conteúdo Programático: 
Programa de Saúde da Família: normas, princípios e diretrizes, atribuições da equipe, 
gerenciamento, parâmetros de programação e avaliação; Organização da atenção básica; 
Fundamentos de metodologia científica: métodos e técnicas de pesquisa: organização e recolha 
de dados; a interpretação dos resultados; avaliação de programas e serviços de saúde, normas de 
elaboração de documentos científicos e de elaboração de bibliografia; Fundamentos de 
epidemiologia: indicadores de morbimortalidade, cadeia epidemiológica, história natural da 
doença e níveis de prevenção; Fundamentos de bioestatística: medidas de frequência e de 
tendência central; Ações programáticas de saúde do adulto, criança e mulher na atenção básica; 
Planejamento e Programação Local em Saúde– PPLS; Educação, comunicação e informação em 
saúde; Integralidade da atenção à saúde. 
Bibliografia Básica: 
HARTZ, Zulmira Maria de Araújo. Meta avaliação da atenção básica a saúde: teoria e pratica. Rio 
de Janeiro: Fiocruz, 2008. PHILIPPI JUNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamento para 
um desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005. 
BENSENOR, Isabela M. Epidemiologia: abordagem pratica. São Paulo: Sarvier, 2011 
MENDES, EV. Organização do serviço de saúde. Ed. Hucitec, São Paulo. 
MINICUCCI, A. Relações Humanas: Psicologia das relações interpessoais. Atlas, 5a. Ed, São Paulo 
2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
MORLEY, D. Aprendendo e ensinando a cuidar da saúde. Ed.Paulus. 
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PAIM, JS. Saúde, Política e Reforma Sanitária. Salvador: CEPS/ISC. UFBA, 2002. 
 
Conteúdo Programático: 
As transformações dos alimentos no tubo digestório. Anabolismo e catabolismo, relacionado ao 
armazenamento, produção de energia e à estrutura corporal. As principais fontes alimentares e 
sua composição. Macro, micro e oligonutrientes e as necessidades nutricionais do ser humano. Os 
hábitos alimentares e a influência sociocultural sobre eles. Desnutrição, subnutrição e obesidade. 
Vias metabólicas de síntese e degradação dos nutrientes. Substâncias envolvidas na regulação dos 
processos metabólicos. Adaptações metabólicas ao jejum. A integração das vias metabólicas e os 
mecanismos de regulação do metabolismo. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e 
imagenológicos aplicados à temáticado módulo. Observação de peças anatômicas e modelos do 
aparelho digestivo e anexos, lâminas de estruturas celulares, avaliação de atividade enzimática 
(pâncreas), secreção biliar e absorção de lipídeos, lâminas histológicas da cavidade bucal e 
glândulas anexas. 
 
Bibliografia Básica: 
NELSON, D. L. & COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Leh 
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