
 

 

EDITAL/PROEN Nº021/2022 
 

 
A Pró-Reitora de Ensino do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – 

Unidavi, no uso das suas atribuições previstas no art. 41, VIII, do Regimento Geral e de acordo com a 

Resolução/Consuni nº 012/2022, faz saber sobre o resultado do processo de pré-seleção dos 

requerentes ao preenchimento de vagas para ingresso, através de transferência para o Curso de 

Medicina da Unidavi, no segundo semestre de 2022. 

 
1 DO RESULTADO DA PRÉ-SELEÇÃO 
 
1.1 Publica-se o deferimento dos pedidos do processo de pré-seleção das vagas, na forma que segue:  
 

a) Candidatos pré-selecionados para a vaga - 2ª fase (1 vaga)  
 
Bruna Coelho Januário  
Deisy Cristiane Martins Goularte  
Fabiana Borges Hedel  
Fernanda Hedel 
Isadora Candotti Sperotto 
Paula Letícia Fiamoncini 
Jaqueline Camile Cristovão  
Yashmin Monein Alban 
Ana Carolina da Silva  

 
b) Candidatos pré-selecionados para a vaga - 3ª fase (1 vaga) 
 

Ana Laura Chiodi Costa  
Eder Perroni do Santos  
Felipe Rafaeli Cordova  
Kerollin Waltrick da Silva  
Taina Mazzucco 

 
1.2 As demais solicitações foram indeferidas por falta de vagas ou com base nos critérios dos Arts. 8º 
e 9º da Resolução/Consuni nº 012/2022.  
 
2 DO RECURSO DA PRÉ-SELEÇÃO  
 
2.1 Do resultado da Pré-seleção cabe recurso à Comissão de Transferência, impetrado até 01 (um) dia 
útil após sua publicação, pelo e-mail dpa@unidavi.edu.br.  
2.2 Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos previstos.  
 
2.3 A resposta aos recursos será divulgada no site institucional, no dia 01 de agosto de 2022. 
 
3 DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E DA ENTREVISTA 
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3.1 Os candidatos deferidos, no item 1.1 supra, que tenham contemplado e comprovem o cumprimento 
do Art. 6º (pagamento da taxa de inscrição) da Resolução/Consuni nº 012/2022, ficam convidados para 
realizar a Avaliação de Conhecimentos e a Entrevista com os membros da Comissão de Transferência 
do Curso de Medicina, no dia 02 de agosto de 2022 (terça-feira) com início às 13h30min., sala 210, 
no Núcleo de Práticas da Saúde da Unidavi, conforme disposições especificadas nos Arts. 12 e 
seguintes, da Resolução/Consuni nº 012/2022.   
 
3.2 O resultado da classificação será divulgado através de Resolução, no site institucional, no dia 03 
de agosto de 2022. 
 
4 DO RECURSO 
 
4.1 Do resultado da classificação cabe recurso à Câmara de Ensino, impetrado até 03 (três) dias úteis 
após sua publicação, pelo e-mail dpa@unidavi.edu.br.   
 
4.2 Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos previstos.  
 
4.3 A resposta aos recursos será divulgada no site institucional, no dia 09 de agosto de 2022. 
 
5 DO RESULTADO FINAL 
 
5.1 O resultado final será divulgado através de Resolução, no site institucional, no dia 10 de agosto de 
2022. 
 
5.2 Do resultado final não caberá mais recurso.  
 
6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

Rio do Sul, 28 de julho de 2022. 
 

Prof.ª Dra. PATRÍCIA PASQUALINI PHILIPPI 
Pró-Reitora de Ensino 
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