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INFORMATIVO DOS REQUISITOS E OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS PARA 

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA 

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Em observância ao subitem 6.3 e às observações pertinentes ao curso de Medicina no anexo do 

subitem 6.4 do Edital de Ingresso Extravestibular de setembro de 2020 – Transferência 2021/1 da PUCRS, 

versa o presente informativo sobre os requisitos específicos para a solicitação de transferência para o curso 

de Medicina.

1.2. Ao encaminhar sua requisição, está ciente o requerente de que deve cumprir todos os requisitos 

constantes neste informativo e no Edital de Ingresso Extravestibular da PUCRS de setembro/2020 –

Transferência 2020/1 da PUCRS, sob pena de inadmissão de seu requerimento.

1.3. O interessado poderá encaminhar seu pedido de transferência para o curso de Graduação em 

Medicina da PUCRS do dia 11 de janeiro à 12 de fevereiro 2021, sendo automaticamente cancelado 

qualquer pedido protocolado antes ou depois do período precitado. 

1.4. A divulgação dos resultados dar-se-á a partir do dia 12 de fevereiro de 2021 através de envio de e- 

mail cadastrado na solicitação. 

2. DOS PRÉ-REQUISITOS E DO ENCAMINHAMENTO DO PEDIDO

2.1. O requerente terá seu pedido apreciado devendo cumprir os seguintes pré-requisitos:

2.1.1. 

2.1.2. 

Ter cursado e concluído, no mínimo, o nível II até 12 de fevereiro de 2021; **

Ter coeficiente de rendimento mínimo correspondente a 8,0, de acordo com cálculo da Escola 

de Medicina da PUCRS; 

2.1.3. A Instituição de Ensino Superior (IES) do requerente deve ser do Brasil, não sendo aceito 

pedido de aluno que esteja cursando Medicina em IES de outro país. 

2.1.4. O requerente deve ser aluno do curso de Medicina em sua IES de origem, não sendo aceito 

o pedido de acadêmico oriundo de outro curso.

2.1.5. A Escola de Medicina não oferece vagas para ingresso nos períodos de Internato. 

2.2. Os requerimentos que não atenderem aos pré-requisitos acima elencados, terão o pedido 

sumariamente indeferidos, sendo o requerimento respondido pelo e-mail cadastrado no ato do pedido. 
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2.3. Não serão aceitos documentos enviados pelo correio à Escola de Medicina, devendo a inscrição ser 

feita na forma definida pelo edital Geral de Ingresso Extravestibular – Transferência 2021/1 da PUCRS. 

2.4. Serão consideradas como nota mínima (7,0) os conceitos de Aprovado/Satisfatório obtidos pelo 

requerente, caso a Instituição de Ensino Superior de origem use conceitos para avaliação, diferente do 

sistema adotado pelo Regimento geral da PUCRS, se não apresentado documento oficial da IES de origem 

explicitando a conversão para notas. 

2.5. Para efeitos de cálculo de Coeficiente de Rendimento (CR) e explicitação da técnica, deve-se 

observar o quadro abaixo: 

CÁLCULO Exemplificação do Cálculo 

Nota obtida em disciplina X Carga horária da 

disciplina = RESULTADO 

Exemplo: 

Disciplina 1 = nota 8 x 30 (CH) = 240 

Disciplina 2 = Nota 7 x 60 (CH) = 420 

Disciplina 3 = Nota 9 x 120 (CH) = 1080 

Soma dos resultados de notas: 240 + 420 + 1080 = 1740 

Soma das Cargas Horárias: 30 + 60 + 120 = 210 

Soma dos resultados divididos pela soma de cargas horárias: 

1740 / 210 

Coeficiente de Rendimento Obtido = 8,2 

Soma de RESULTADOS ÷ Soma de cargas 

horárias de disciplinas cursadas pelo 

requerente = COEFICIENTE 

2.6. Em caso de DEFERIMENTO, o requerente será comunicado por e-mail, através de mensagem ao 

endereço registrado no formulário do pedido e deverá comparecer à Coordenadoria de Registro Acadêmico 

(localizada na Central de Atendimento ao Aluno da PUCRS, no térreo do Living 360º), com data e hora 

estipulados no deferimento para efetivação de matrícula. O não comparecimento em dia e hora certos 

acarretará sumariamente na desistência da vaga. 

2.7. Caso seja indeferido o requerimento, o requerente será comunicado por e-mail, através de mensagem 

ao endereço registrado no formulário do pedido, indicando o motivo do indeferimento. 

** OBS I - Os candidatos que não tiverem comprovação da conclusão do semestre em andamento, poderão 

submeter seu pedido de  transferência, entretanto, terão seu coeficiente de rendimento ajustado, 

considerando os semestres anteriores já finalizados. OBS II – Alunos que não tiverem comprovação de 

conclusão do II nível do curso de Medicina, até o período máximo de inscrição no ISV (12/02/2021), serão 

desclassificados do processo.


