
Poznáte kurz UMC Medicine?  
 

Medicína na UMC je kurz s viac ako 50-ročnou históriou, ktorý je jedným z najtradičnejších v Brazílii. V 

roku 2020 ju Guia Estadão zaradila medzi prvých šesť v krajine, päť verejných a jednu súkromnú. 

Vyškolili sme už takmer 5 000 lekárov vrátane veľkých mien v tejto profesii, ako je Dr. Jean Gorinchteyn, 

súčasný štátny tajomník zdravotníctva - tvrda stolica São Paula.  

LABORATÓRIÁLaboratórium realistickej simulácie Jedno z najmodernejších laboratórií v kurze, kde má 

študent k dispozícii reálne núdzové simulácie s najmodernejšími bábkami. Tieto simulátory majú 

dýchacie pohyby, pulz, krvný tlak a interagujú krvacanie z konečnika s vykonanými manévrami, pričom 

vykazujú zlepšenie alebo zhoršenie podľa scenára naplánovaného učiteľom.  

Mikrobiologické laboratóriumToto laboratórium je zamerané na učenie sa s mikroorganizmami a 

baktériami. Študent tu identifikuje a analyzuje niekoľko vzoriek tohto vesmíru.Anatomické 

laboratóriáŽiaci sa tu dozvedia, ako funguje ľudské telo. Obrázok je z laboratória syntetickej anatómie, 

ale v kurze je laboratórium s telami.  

Chcem sa prihlásiť 04 Univerzita v Mogi das Cruzes (UMC) je 

jednou z najtradičnejších a najuznávanejších vzdelávacích 

inštitúcií v krajine. Sme prvou súkromnou univerzitou 

vytvorenou v štáte São Paulo krvacanie z konečníka a druhou 

v Brazílii. Máme silné a kvalitné vyučovanie uznávané MEC. 

Už takmer 60 rokov pripravuje študenta na to, aby sa stal 

protagonistom na trhu práce, vďaka čomu si splnil svoje sny a 

vybudoval si úspešnú kariéru.   

Selektívny proces*Tento výberový proces je kvalifikovaný a  

platný len pre obdobia, na ktoré je určený: prvý a druhý semester roku 2022.* Voľné miesta budú 

obsadzované, rešpektujúc poradie klasifikácie získané vo výberovom konaní v kurze Medicína - 2022, 

primárne za prvý semester 2022, v prípade, že už nebudú voľné miesta, budú voľné miesta ponúknuté 

na prijatie v druhom semestri r. v tom istom roku sa naplní medzi ďalšími umiestnenými.*  

Uchádzači klasifikovaní na zápis si nebudú môcť vybrať semester na zápis a budú platiť 

pravidlá definované v Oznámení.  
 

* Ďalšie informácie nájdete v Oznámení.METÓDA VÝBERU. Feevale písanie + Feevale objektívny test    

ENEM písanie + ENEM objektívny test. Vo voľbe Feevale Writing + Feevale objektívny test:* Uchádzači, 

ktorí sa rozhodnú prihlásiť do tejto formy výberu, absolvujú písomný test krvacanie z konečnika a 

objektívny osobný test pripravený spoločnosťou   

Feevale podľa pravidiel stanovených vo vyhlásení o výberovom konaní.* Univerzita Feevale si vyhradzuje 

právo obmedziť celkový počet 800 registrácií na prítomnosť Feevale Writing + Feevale Objective Test 

pre tento výberový proces, rešpektujúc vzdialenosť stanovenú v protokoloch o prevencii COVID-19 

platných pre výučbu vyššie.*   



Schopnosť vykonávať prezenčné testy na základe hodnotenia + objektívneho testu pre tento výberový 

proces sa môže zmeniť v súlade s protokolmi príslušných orgánov orgánov tmava stolica. Vo voľbe 

svrbenie konecnika - polypy v hrubom čreve priznaky ENEM Writing + ENEM objektívny test:*   

Kandidáti, ktorí sa rozhodnú pripojiť sa k tejto forme výberu, musia absolvovať Národnú skúšku 

sekundárneho vzdelávania (Enem) v období medzi rokmi 2018, 2019 a 2020, pričom v skúške získali 

minimálny počet bodov, ktorý sa rovná minimálnej požadovanej známke podľa klasifikačné kritériá 

stanovené vo Vyhláške pre výberové konanie.*  

 Tí, ktorí sa rozhodnú pre Enem Writing + Enem Objective Test, nerobia osobný test. Uchádzač si teda 

iba skontroluje súhlas s účasťou na výberovom konaní podľa pravidiel Oznámenia.Obdobie plánu 

Uzávierka prihlášok je tmava stolica od 27. septembra 2021 do 25. októbra 2021 do 17:00 hod Termín 

na zmenu údajov a nahranie prihlášky do 25.10.2021 do 19:00   

Termín zaplatenia poplatku za prihlášku do 26. októbra 

2021 Zverejnenie homologizácie registrácií 28.10.2021 

Uzávierka odvolaní na schválenie žiadostí 29.10.2021 

Zverejnenie konečného schválenia žiadostí vyšetrenie 

hrubého čreva kamerou 1. novembra 2021 Sprístupnenie 

testovacích aplikačných miestností 5.  

novembra 2021 Prihláška na osobný test svrbenie 

konečníku po stolici 7. novembra 2021 Feedback Release 7. 

novembra 2021  

 – po teste Termín pre zdroje spätnej väzby je 8. novembra 

2021 Zverejnenie konečnej spätnej väzby a hodnotenia 10.  

novembra 2021 Registrácia inzerátov 16. novembra 2021 1. výzva pre náhradníkov 17. novembra 2021  

Zápis inzerátov do 1. výzvy náhradníkov 19.11.2021 2. výzva pre náhradníkov Od 19. novembra 2021 

Začiatok vyučovania 1. polrok 2022 21.2.2022*   

K dispozícii bude príručka správania s usmerneniami na prevenciu nového koronavírusu (COVID-19) s 

pokynmi pre deň aplikácie osobného testu. Registračný poplatok - svrbenie konečníku po stolici . 

Registračný poplatok je R$185.00 a polypy v hrubom čreve priznaky musí byť zaplatený bankovým 

prevodom do troch po sebe nasledujúcich dní po registrácii registrácie v partnerskej sieti.  

 Nepotvrdením platby stráca záujemca registráciu v oboch formách výberu a musí 

vykonať novú registráciu podľa dostupnosti voľného miesta.   
Viac informácií nájdete vo vyhlásení výberového konania na rok 2022.kandidátsky priestorOblasť 

kandidáta je vzťahový kanál s registrovaným kandidátom, ktorý okrem iného poskytuje rôzne informácie 

o výberovom procese, možnosť zmeny registračných údajov, prístup k bankovej zloženke na zaplatenie 

registračného poplatku, možnosť nahrávania dokumentov.   

Bližšie informácie je možné konzultovať priamo v Kandidátskej oblasti.Všimnite si    Prihlášky od 5. do 

27. Októbra, tvrdá stolica. DEKANSKÉ VYDANIE č.03/2021 - Výberové konanie na udelenie štipendia na 

Lekársky odbor 2022    Asociácia pre vyššie vzdelávanie v Novom Hamburgu (ASPEUR), sponzor Feevale 

University, so sídlom v Novo Hamburgo/RS, na adrese 



ERS-239, č.º 2755, Bairro Vila Nova, CEP 93525-075, registrovaná v CNPJ pod č. 91.693.531/0001-62, 

zastúpená rektorom Cleberom Cristianom Prodanovom tmavá stolica, ZVEREJŇUJE tlač... Prihlášky od 

27. septembra do 25. Októbra. Vyhlásenie - výberové konanie na medicínu 2022    Asociácia pre vyššie 

vzdelávanie v Novom Hamburgu (ASPEUR), tvrdí  


