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VESTIBULAR 
RETIFICAÇÃO / ADITIVO N.º 01 DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2020.2 PARA 
INGRESSO NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS 

O Reitor da Universidade de Vassouras, entidade integrante do Programa Universidade para Todos (ProUni), torna 
pública a seguinte RETIFICAÇÃO/ADITIVO ao Edital do Processo Seletivo Vestibular 2020.2 para ingresso no 
curso de Graduação em Medicina, contendo a alteração do cronograma do Vestibular 2020.2, bem como a 
definição de medidas para a proteção de candidatos e colaboradores na aplicação de prova, em virtude da 
pandemia de COVID-19, visando prevenir a disseminação do vírus e a proteção de candidatos e colaboradores, 
com base nas disposições regimentais e na legislação em vigor, especialmente os decretos estaduais e municipais 
e demais legislações pertinentes. 

1- O Edital do Processo Seletivo Vestibular 2020.2 para ingresso no curso de Graduação em Medicina será
retificado para a alteração de cronograma conforme novo Anexo 1 – Cronograma Retificado.

2- No item 1 – DA REALIZAÇÃO, ONDE SE LÊ:

1.3 As vagas para o Campo de Prática Vassouras serão disponibilizadas da seguinte forma: 60 (sessenta) vagas 
por Vestibular e 20 (vinte) vagas por ENEM.  

1.4 As vagas para o Campo de Prática Miguel Pereira serão disponibilizadas da seguinte forma: 45 (quarenta e 
cinco) vagas por Vestibular e 15 (quinze) vagas por ENEM.  

LEIA-SE: 

1.3 As vagas para o Campo de Prática Vassouras serão disponibilizadas da seguinte forma: 40 (quarenta) 
vagas por Vestibular e 40 (quarenta) vagas por ENEM.  

1.4 As vagas para o Campo de Prática Miguel Pereira serão disponibilizadas da seguinte forma: 
30 (trinta) vagas por Vestibular e 30 (trinta) vagas por ENEM.  

3- No item 2 – DAS FORMAS DE INGRESSO, ONDE SE LÊ:

2.1 O ingresso no curso de graduação em Medicina da Universidade de Vassouras far-se-á por meio de: a)
aproveitamento no Processo Seletivo Vestibular 2020.2 – 105 vagas (60 campo de prática Vassouras; 45 campo
de prática Miguel Pereira);

b) aproveitamento do resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizado em
2018 ou 2019 – 35 vagas (20 - campo de prática Vassouras; 15 - campo de prática Miguel Pereira).
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LEIA-SE: 

2.1 O ingresso no curso de graduação em Medicina da Universidade de Vassouras far-se-á por meio de: 
a) aproveitamento no Processo Seletivo Vestibular 2020.2 – 70 vagas (40 campo de prática Vassouras; 30 
campo de prática Miguel Pereira);  

b) aproveitamento do resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
realizado em 2018 ou 2019 – 70 vagas (40 - campo de prática Vassouras; 30 - campo de prática Miguel 
Pereira).  

 
4- No item 6 – DAS PROVAS, ADICIONA-SE: 
 

6.22 Em virtude da pandemia de COVID-19 e, visando à proteção dos candidatos e colaboradores envolvidos no 
processo de aplicação de prova, serão estabelecidas medidas para prevenção de disseminação do vírus no dia da 
prova. 
 

5- As demais normas e disposições do Edital permanecem inalteradas. 
 

Vassouras, 29 de abril de 2020. 
Professor MARCO ANTONIO SOARES DE SOUZA 

Reitor 


