
RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO 1º PROCESSO SELETIVO DE 2019 PARA PREENCHIMENTO DE 

VAGAS DO 2º SEMESTRE DE 2019 DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA DA FACULDADE 

GOVERNADOR OZANAM COELHO – UBÁ/MG 

 

 

De ordem do Presidente da Comissão Permanente do Vestibular, a FACULDADE GOVERNADOR 

OZANAM COELHO, torna público e comunica a alteração dos itens 2.1; 6.1.3 e 8.1 do edital em 

epígrafe, passando a constar a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

2.1. São oferecidas vagas para o curso de Medicina da FAGOC – UBÁ/MG, nas seguintes 

condições: 

Curso Nº de 
vagas 

Nº de 
alunos/turma 

Duração 
mínima 

Período de 
funcionamento 

Situação do curso - 
Portaria 

 
Medicina 
(Bacharelado) 

 
30 

 
30 

 
6 anos (12 
meses) 

 
Integral 

Autorizado – Port. 
MEC nº.359 de 
10/06/2014, 
publicada no DOU 
de 11/06/2014 

 

6.1.3 A nota final do candidato será a soma das notas obtidas na Etapa 1 e na Etapa 2 do 

processo. Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final 

e serão considerados como aprovados os 30 (trinta) primeiros colocados. 

 

8.1 A relação em ordem alfabética dos 30 (trinta) candidatos aprovados, bem como dos 

candidatos classificados para o 1º Processo Seletivo 2019 para o Curso de Bacharelado em 

Medicina da FAGOC – UBÁ/MG será divulgado nos sítios eletrônicos: www.fagoc.br e 

www.institutoconsulplan.org.br, na data do dia 07 de junho de 2019, a partir das 16h00min. 

 

Leia-se: 

2.1. São oferecidas vagas para o curso de Medicina da FAGOC – UBÁ/MG, nas seguintes 

condições: 

Curso Nº de 
vagas 

Nº de 
alunos/turma 

Duração 
mínima 

Período de 
funcionamento 

Situação do curso - 
Portaria 

 
Medicina 
(Bacharelado) 

 
31 

 
31 

 
6 anos (12 
meses) 

 
Integral 

Autorizado – Port. 
MEC nº.359 de 
10/06/2014, 
publicada no DOU 
de 11/06/2014 

 



6.1.3 A nota final do candidato será a soma das notas obtidas na Etapa 1 e na Etapa 2 do 

processo. Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final 

e serão considerados como aprovados os 31 (trinta e um) primeiros colocados. 

 

8.1 A relação em ordem alfabética dos 31 (trinta e um) candidatos aprovados, bem como dos 

candidatos classificados para o 1º Processo Seletivo 2019 para o Curso de Bacharelado em 

Medicina da FAGOC – UBÁ/MG será divulgado nos sítios eletrônicos: www.fagoc.br e 

www.institutoconsulplan.org.br, na data do dia 07 de junho de 2019, a partir das 16h00min. 

 

Ubá, 25 de março de 2019. 

 

Comissão Permanente do Vestibular 
FAGOC/UBÁ 

 

 

 


