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A UMC foi fundada em 1962, em Mogi das Cruzes, pelo Professor Manoel Bezerra de Melo. Desde
então se tornou referência de qualidade de ensino e tem contribuído com grande relevância para
o desenvolvimento do Alto Tietê, na região metropolitana de São Paulo.
Hoje, a UMC tem mais de 120 opções de cursos de Graduação, Pós-graduação Lato Sensu e
Stricto Sensu e ensino técnico proﬁssionalizante pela UMCTEC. Está entre as melhores
universidades privadas do país e foi a primeira a oferecer Medicina no Estado.
Nossos cursos são sempre bem avaliados pelo MEC e o corpo docente conta com proﬁssionais
renomados e altamente experientes.
Com 5 décadas de tradição em educação e qualidade de ensino comprovada pelo MEC e pelo
Guia do Estudante, a UMC já formou mais de 130 mil alunos.
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Campus Mogi das Cruzes

0800 019 2001
vestibularmed@umc.br

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200
Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP

*Conceito de Curso obtido na última avaliação in loco do MEC realizada em 2018

INSTRUÇÕES DE
MATRÍCULA

MEDICINA
O curso de Medicina da UMC é um dos mais antigos do país e já formou 46 turmas. Dentre os diferenciais
estão: laboratórios de excelência no ciclo básico do curso, além do Instituto da Policlínica da UMC e ampla
e renomada rede de hospitais e outros equipamentos de saúde conveniados no ciclo proﬁssionalizante.
Além da nota máxima (conceito 5) obtida na última avaliação in loco do MEC realizada em 2018.
Caracteriza-se por fazer com que o aluno, cada vez mais cedo, se envolva com o aprendizado prático e
assim possa conhecer melhor a realidade do dia a dia proﬁssional. Inclusive, já formou centenas de
excelentes proﬁssionais que possuem destaque nacional e internacional.

COORDENAÇÃO
Prof. Dr. Henrique George Naufel
Médico formado pela UMC, Pediatra, Mestre em Saúde Pública pelo Departamento Materno-Infantil da
Faculdade de Saúde Pública da USP; Doutor em Biotecnologia pela UMC e Professor responsável pela
disciplina de Pediatria do curso de Medicina na UMC. Tem experiência em Pediatria, Neonatologia e Terapia
Intensiva Pediátrica.

Conceito de Curso obtido na última avaliação in loco do MEC realizada em 2018

VESTIBULAR 2022
A UMC agradece a sua participação no Processo Seletivo do 1º Semestre de 2022. Conﬁra a seguir
informações sobre a publicação dos resultados e alguns dos procedimentos para a matrícula.

Estamos torcendo por você.
VESTIBULAR MEDICINA
Divulgação do gabarito da prova: 25/10/2021 – a partir das 14h
Divulgação dos resultados: 29/10/2021 - a partir das 14h
Conﬁra os resultados no site: www.vestibularumc.com.br

LOCAL PARA MATRÍCULA:
Os candidatos convocados deverão comparecer no Atendimento Integrado:
1ª CHAMADA
Data: 03 a 06/11/2021
Horário: das 9h às 19h (segunda a sexta) e das 8h às 12h (sábado)
Local: Campus Mogi das Cruzes - Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 –
Centro Cívico – Mogi das Cruzes/SP

Documentos para matrícula:
Reúna os documentos selecionados abaixo e dirija-se ao Campus Mogi das Cruzes no prazo estipulado.
Esses documentos são obrigatórios para a matrícula.
ORIGINAL E CÓPIA:
Título de Eleitor;
RG;
Certiﬁcado de alistamento militar ou carteira
de reservista (para alunos do sexo masculino);
Certidão de nascimento ou de casamento;
CPF do candidato e do responsável (em casos
de menores de 18 anos);
Comprovante de residência;
Histórico escolar do ensino médio;

Certiﬁcados de conclusão de ensino médio realizado em nível de suplência (supletivo): apresentar “visto confere” da
Diretoria de Ensino ou cópia da lauda de concluintes publicada no DOE (Diário Oﬁcial do Estado);
Somente para candidatos que concluirão o ensino médio no 2º semestre de 2021: apresentar uma declaração da escola
informando a data prevista de conclusão do ensino médio;
O histórico escolar e certiﬁcado de conclusão do ensino médio deverão ser entregues obrigatoriamente até a data estipulada
no termo de responsabilidade assinado no ato da matrícula;
Diploma do ensino médio (somente para alunos que cursaram nível técnico ou magistério);
1 foto recente 3x4;
Caso o candidato se enquadre na Resolução CNCD/LGBT nº12 de 16/1/2015, deverá solicitar por escrito, com ﬁrma reconhecida,
o reconhecimento e adoção do nome social àquele e àquela cuja identiﬁcação civil não reﬂita adequadamente sua identidade de gênero;
Para alunos já graduados é obrigatória a apresentação de conclusão do ensino médio.

Observações:
1. Os ORIGINAIS e CÓPIAS apresentados no ato da matrícula devem ser legíveis. As cópias autenticadas em cartório dispensam a
apresentação dos originais. Os documentos com frente e verso deverão ser copiados numa única folha;
2. Se você é menor de 18 anos, deverá vir acompanhado pelo representante legal (responsável ﬁnanceiro), que entregará
também uma cópia do RG e CPF e comprovante de residência;
3. É obrigatória a presença do candidato no ato da matrícula.

A UMC Valoriza seu Aluno
Desconto de 3,1% na mensalidade paga até o segundo dia útil do mês correspondente (vide condições no site www.umc.br);
Condições especiais para mais de um familiar matriculado e ﬁlhos de ex-alunos concluintes¹;
PROUNI: Bolsa integral (sujeito à aprovação do Programa e da Instituição);
Bolsa PIBIC² (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientíﬁca).

¹. Os descontos e bolsas não são cumulativos e não incluem os valores de matrícula (parcelas de janeiro e julho)
². Consulte regulamentos especíﬁcos no site www.umc.br

