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EDITAL 04.2021 

PARA PEDIDOS DE REINGRESSO 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, nº 3.270, 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 de Reingresso ao curso de graduação em Medicina, ofertado pela 
Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, para o 1º semestre do ano letivo de 2021. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2.1. Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações. 
 

2.2 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. 

 
2.3 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 06 (seis) vagas distribuídas 

conforme a disponibilidade do curso de MEDICINA, Bacharelado, para 2021.1, conforme abaixo indicado: 

CURSO MODALIDADE ATO DE AUTORIZAÇÃO TURNO VAGAS REMANESCENTES 

Medicina Bacharelado 

Portaria autorização 
MEC 332 de 14 de maio de 

2018. Diário oficial da União 
de 15/05/18 Ato de 

autorização Portaria nº 455 
de 14 de maio de 2018 

(D.O.U 15/05/18). 

Integral 

 

 

06 vagas 

 

 

Inscrição – site:  https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-
inscricao?linkGerado=TKE4XQ2676 

21/01/2021 a 24/01/2021 

Divulgação de Resultado Final 26/01/2021 

Matrícula 27/01/2021 e 28/01/2021 

1. DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS  

 

3. DO CURSO E DAS VAGAS OFERECIDAS 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=TKE4XQ2676
https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=TKE4XQ2676
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3.2. Poderão se inscrever no presente processo seletivo de reingresso, o candidato deverá estar com status 

de aluno desistente, evadido, entre os anos de 2019 e 2020, que cursaram Medicina nesta IES, no mínimo, 

um semestre do curso, devendo realizar sua inscrição nos moldes previstos nesse edital, respeitando o 

cronograma geral. 

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

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 referendados 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, de acordo com a matriz curricular vigente no período letivo 

2021.1. O candidato fica ciente que poderá não ter disciplinas aproveitadas por incompatibilidade de projeto 

atual 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.  
 

 

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

https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=TKE4XQ2676. 

 

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 21/01/2021 e 24/01/2021, 

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. DA INSCRIÇÃO 

 

https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=TKE4XQ2676
mailto:secretariaacademicaitb@fasa.edu.br
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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. 

 
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) Comprovante de endereço atual. 

  

4.15.2 A inscrição neste processo implica a aceitação irrestrita das condições estabelecidas neste Edital. 

 

4.16. 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. 

 
4.17. 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. 
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5.1. O presente Processo Seletivo será composto de etapa única, consistente na análise da compatibilidade 

da documentação pela Coordenação do Curso e da Secretaria Acadêmica, podendo ser deferida ou 

indeferida, cuja divulgação da lista será até o dia 26 de janeiro de 2021. 

 

5.2. O resultado se baseará mediante análise de compatibilidade curricular, feita pela Coordenação do curso 

de Medicina. 

 
 
 
6.1.  Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente, considerando os seguintes critérios: 
 

a) Semestre letivo mais avançado; 
b) Maior quantidade de disciplinas/módulos cursados com aprovação; 
c) Maior score global constante no histórico acadêmico. 

 
6.2. Na apuração do Resultado Final, ocorrendo empate, serão considerados para efeito de desempate o 
critério de idade mais avançada. 
 
6.3. 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. 
 
6.4. Considerando o início do próximo semestre letivo, 01 de fevereiro de 2021 e, desde que não se tenha 
ultrapassado 25% (vinte e cinco por cento) 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. 
 
 
 
7.1. A matrícula dos candidatos classificados no Processo Seletivo, para preenchimento de vagas por Retorno 
ao Curso, 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, localizada na Avenida 
Ibicaraí, nº. 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 ou pelo e-mail 
secretariaacademicaitb@fasa.edu.br.   
 
7.2. 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: 
 
7.2.1. 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; 

5. DA SELEÇÃO 

 6. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL 
 

7. DOS RESULTADOS E DA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA 

 

http://www.fasa.edu.br/
mailto:secretariaacademicaitb@fasa.edu.br
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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) Registro Civil. 

 
7.2.2. 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. 

 
7.3. Caso o fiador não possa comparecer, poderá 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. 
 
7.4. 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. 
 
7.5. O candidato ficará isento da apresentação do fiador se antecipar o semestre. 
7.6. 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. 
 
7.7. Será considerado desistente o candidato que não efetuar a matrícula no prazo estipulado neste Edital. 
 
7.8. Para matricular-se 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. 
 
 
 
8.1.  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. 
 
8.2.  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. 
 
8.3. Além da exclusão do Processo, pelos motivos citados no subitem anterior, outras penas poderão ser 

8. DAS NORMAS DISCIPLINARES 
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aplicadas ao candidato, levando-se em conta a gravidade da ocorrência e os danos materiais e/ou pessoais 
que houver causado. 
 
8.4.  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. 
 
 
 
 
9.1. Para ingressantes por meio do Processo Seletivo de Retorno ao Curso que solicitarem aproveitamento 
de estudos, deverão ser considerados alguns critérios a seguir indicados. 
 
9.1.1. 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) atual, não constituindo direito 
adquirido ser o candidato matriculado na turma/semestre e matriz curricular de origem. 
 
9.1.2. 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. 
 
 
 
 
10.1. Aplicam-se ao Processo Seletivo FASA para Reingresso as disposições e instruções contidas no 
Requerimento de Inscrição desse Processo Seletivo 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. 
10.2. A inscrição do candidato ao Concurso implicará a aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
10.3.  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. 
 
10.4. 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. 
 
10.5.  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 valor pago ou dos 
boletos em aberto (não pagos) até a data do requerimento de cancelamento. 
 
10.6. 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. 
 
10.7. 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 

9. DOS CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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conceito Satisfatório. 
 
10.8.  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. 
 
10.9. A semestralidade e as mensalidades serão fixadas de acordo com os valores vigentes para ingressantes 
2021.1, não constituindo direito do candidato a aplicação dos valores praticados quando do semestre de seu 
ingresso inicial e/ou de sua desistência. 
 
10.10. 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, 21 de janeiro de 2021. 
 
 

Profº Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Diretor Geral 

 


