
  

ERRATA Nº. 01 

EDITAL PROCESSO SELETIVO 1º SEMESTRE 2023 - CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA OFERTADO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC ARAGUARI 

 

O Instituto de Administração e Gestão Educacional Ltda., mantenedor do Centro Universitário 

IMEPAC - Araguari, credenciado conforme Portaria 1971/2019, de 08/11/2019, publicada no 

DOU de 11/11/2019, pela Comissão Organizadora, no uso de suas atribuições, torna pública 

a retificação do Edital nº. 01/2023 do Processo Seletivo com vistas ao preenchimento de 

vagas do curso de Medicina para o 1º Semestre de 2023, no sentido de: 

 

1- No item 2. EDITAL: 

ONDE SE LÊ: 

O Reitor do Centro Universitário IMEPAC - Araguari, mantido pelo Instituto de Administração 

e Gestão Educacional Ltda., credenciado conforme Portaria 1971/2019, de 08/11/2019, 

publicada no DOU de 11/11/2019, presta, aos interessados, informações sobre a realização 

do Processo Seletivo para o 1º semestre de 2023 a realizar-se no dia 23 de outubro de 

2022 na cidade de Araguari (Avenida Minas Gerais, 1889 – Centro – Araguari/MG) com vistas 

ao preenchimento das vagas do curso de Medicina. O Centro Universitário IMEPAC - 

Araguari, mantido pelo Instituto de Administração e Gestão Educacional Ltda., é vinculado ao 

Sistema Federal de Educação, estando seus dados inseridos no sistema e-MEC. 

LEIA-SE: 

O Reitor do Centro Universitário IMEPAC - Araguari, mantido pelo Instituto de Administração 

e Gestão Educacional Ltda., credenciado conforme Portaria 1971/2019, de 08/11/2019, 

publicada no DOU de 11/11/2019, presta, aos interessados, informações sobre a realização 

do Processo Seletivo para o 1º semestre de 2023 a realizar-se no dia 16 de outubro de 

2022 na cidade de Araguari (Avenida Minas Gerais, 1889 – Centro – Araguari/MG) com vistas 

ao preenchimento das vagas do curso de Medicina. O Centro Universitário IMEPAC - 

Araguari, mantido pelo Instituto de Administração e Gestão Educacional Ltda., é vinculado ao 

Sistema Federal de Educação, estando seus dados inseridos no sistema e-MEC. 

 

2- No item 3. DA AGENDA DO CANDIDATO: 

ONDE SE LÊ: 

 

 



  

ESPECIFICAÇÃO DATAS     LOCAL HORÁRIO 

Inscrições e Taxas 

 

29/08/2022 a 21/10/2022 

 

Valor: R$ 300,00  

 

* Pagamento por Boleto 
disponível até  

20/10/2022 às 17h 

Pagamento por Cartão 

de Crédito disponível 

até 21/10/2022 às 23h59 

EXCLUSIVAMENTE pelo 
Site 

www.imepac.edu.br 

24 horas 

         Provas 23/10/2022 

Araguari: Centro 
Universitário IMEPAC -  
Araguari - Av. Minas Gerais, 
1889 – Centro, Araguari/MG. 

 

 

13h15 às 
17h15 

 

 

Fechamento dos 
Portões 

23/10/2022 

 (Dia da prova) 

Araguari: Centro 
Universitário IMEPAC - 
Araguari - Av. Minas Gerais, 
1889 – Centro, Araguari/MG. 

 

13h 

(Impreteriv
elmente) 

Laudo Médico 

(Obrigatório para 
solicitação de 
atendimento 
especial para 
pessoas com 
deficiência ou 
necessidades 
educacionais 

especiais) 

 

Encaminhar via e-mail 
até 21/10/2022 ** 

 

vestibular@imepac.edu.br 

 

 

24h até o 
dia 

21/10/2022 

Alteração de 
dados de 
inscrição 

(OBS: as alterações 
serão feitas pelo 

próprio candidato no 
site de inscrição) 

 

 

Até 

21/10/2022 

 

 

EXCLUSIVAMENTE pelo 
Site 

www.imepac.edu.br 

24h  

 

Gabaritos 23/10/2022   

http://www.imepac.edu.br/
mailto:vestibular@imepac.edu.br
http://www.imepac.edu.br/


  

EXCLUSIVAMENTE pelo 
Site 

www.imepac.edu.br 

 

A partir das 
19h 

 

Revisão de 
Questões 

 

Início a partir da 
divulgação do gabarito 
oficial e finalização às 
14h do dia 24/10/2022 

EXCLUSIVAMENTE pelo 
Site 

www.imepac.edu.br 

De 19h do 
dia 

23/10/2022 
às 14h do 

dia 
24/10/2022 

 

Resultados 

 

04/11/2022 

 

 

EXCLUSIVAMENTE pelo 
Site 

www.imepac.edu.br 

 

A partir das 
16h 

Matrículas 

1ª chamada: 

07 a 09/11/2022 

2ª chamada:  

10,11 e 14/11/2022 

3ª chamada:  

16 a 18/11/2022 

Centro Universitário 
IMEPAC - Araguari - Av. 

Minas Gerais, 1889 

Centro 

 

 

De 
segunda a 
sexta feira 

de 

8h às 18h 

 

 

LEIA-SE: 

ESPECIFICAÇÃO DATAS     LOCAL HORÁRIO 

Inscrições e Taxas 

 

29/08/2022 a 14/10/2022 

 

Valor: R$ 300,00  

 

* Pagamento por Boleto 

disponível até  

13/10/2022 às 17h. 

Pagamento por Cartão 

de Crédito disponível 

até 14/10/2022 às 23h59. 

EXCLUSIVAMENTE pelo 

Site 

www.imepac.edu.br 

24 horas 

http://www.imepac.edu.br/
http://www.imepac.edu.br/
http://www.imepac.edu.br/
http://www.imepac.edu.br/


  

         Provas 16/10/2022 

Araguari: Centro 

Universitário IMEPAC -  

Araguari - Av. Minas Gerais, 

1889 – Centro, Araguari/MG. 

 

 

13h15 às 17h15 

 

 

Fechamento dos 

Portões 

16/10/2022 

 (Dia da prova) 

Araguari: Centro 

Universitário IMEPAC - 

Araguari - Av. Minas Gerais, 

1889 – Centro, Araguari/MG. 

 

13h 

(Impreterivelmente) 

Laudo Médico 

(Obrigatório para 

solicitação de 

atendimento 

especial para 

pessoas com 

deficiência ou 

necessidades 

educacionais 

especiais) 

 

Encaminhar via e-mail 

até 14/10/2022 ** 

 

 

vestibular@imepac.edu.br 

 

 

24h até o dia 

14/10/2022 

Alteração de 

dados de 

inscrição 

(OBS: as alterações 

serão feitas pelo 

próprio candidato no 

site de inscrição) 

 

 

Até 

14/10/2022 

 

 

EXCLUSIVAMENTE pelo 

Site 

www.imepac.edu.br 

24h  

 

Gabaritos 16/10/2022 

 

EXCLUSIVAMENTE pelo 

Site 

www.imepac.edu.br 

 

 

A partir das 19h 

 

Revisão de 

Questões 

 

Início a partir da 

divulgação do gabarito 

oficial e finalização às 

14h do dia 17/10/2022 

EXCLUSIVAMENTE pelo 

Site 

www.imepac.edu.br 

De 19h do dia 

16/10/2022 às 14h 

do dia 17/10/2022 

 

Resultados 

 

28/10/2022 

 

 

EXCLUSIVAMENTE pelo 

Site 

www.imepac.edu.br 

 

A partir das 16h 

mailto:vestibular@imepac.edu.br
http://www.imepac.edu.br/
http://www.imepac.edu.br/
http://www.imepac.edu.br/
http://www.imepac.edu.br/


  

Matrículas 

1ª chamada: 

31/10,01/11 e 03/11/2022 

2ª chamada:  

04,07 e 08/11/2022 

3ª chamada:  

09 a 11/11/2022 

Centro Universitário 

IMEPAC - Araguari - Av. 

Minas Gerais, 1889 

Centro 

 

 

De segunda a 

sexta feira de 8h 

às 18h 

 

 

3- No item 3.1 

ONDE SE LÊ: 

Os(as) candidatos(as) que o prazo de vencimento do boleto tenha expirado, poderão fazer a 

renovação da fatura para pagamento e a geração de novo boleto no sistema, exceto para 

faturas geradas no dia 20/10/2022, que terão vencimento no mesmo dia. As inscrições 

efetivadas no dia 20/10/2022 que optarem pela forma de pagamento BOLETO terão prazo 

para pagamento até 20/10/2022 às 17h, impreterivelmente. Renovações de faturas 

realizadas no dia 20/10/2022 acarretarão em BOLETOS com a data de vencimento para 

o mesmo dia, 20/10/2022. As inscrições feitas no dia 21/10/2022 terão opção de pagamento 

da taxa exclusivamente por meio de cartão de crédito. 

LEIA-SE: 

Os(as) candidatos(as) que o prazo de vencimento do boleto tenha expirado, poderão fazer a 

renovação da fatura para pagamento e a geração de novo boleto no sistema, exceto para 

faturas geradas no dia 13/10/2022, que terão vencimento no mesmo dia. As inscrições 

efetivadas no dia 13/10/2022 que optarem pela forma de pagamento BOLETO terão prazo 

para pagamento até 13/10/2022 às 17h, impreterivelmente. Renovações de faturas 

realizadas no dia 13/10/2022 acarretarão em BOLETOS com a data de vencimento para 

o mesmo dia, 13/10/2022. As inscrições feitas no dia 14/10/2022 terão opção de pagamento 

da taxa exclusivamente por meio de cartão de crédito. 

 

4- No item 4.2.5 

ONDE SE LÊ: 

A ALTERAÇÃO DE DADOS NA INSCRIÇÃO SERÁ FEITA PELO PRÓPRIO CANDIDATO 

NO SITE DE INSCRIÇÃO, ATÉ 21/10/2022. 

LEIA-SE: 

A ALTERAÇÃO DE DADOS NA INSCRIÇÃO SERÁ FEITA PELO PRÓPRIO CANDIDATO 

NO SITE DE INSCRIÇÃO, ATÉ 14/10/2022. 



  

5- No item 4.4.1 

ONDE SE LÊ: 

Os candidatos com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, que necessitem 

de adequações instrumentais e/ou pedagógicas para realização do processo seletivo deverão 

efetuar sua inscrição com antecedência para que recebam atendimento adequado. Além 

disso, deverão encaminhar via e-mail à Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

até dia 21/10/2022, Laudo Médico Atualizado com testes complementares 

comprobatórios pertinente a cada condição, datado e carimbado pelo médico que 

deverá especificar as condições necessárias para que o candidato realize as provas. A 

partir desse relatório será avaliado também, de acordo com as necessidades de cada 

candidato, a ampliação do tempo de realização da prova. 

LEIA-SE: 

Os candidatos com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, que necessitem 

de adequações instrumentais e/ou pedagógicas para realização do processo seletivo deverão 

efetuar sua inscrição com antecedência para que recebam atendimento adequado. Além 

disso, deverão encaminhar via e-mail à Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

até dia 14/10/2022, Laudo Médico Atualizado com testes complementares 

comprobatórios pertinente a cada condição, datado e carimbado pelo médico que 

deverá especificar as condições necessárias para que o candidato realize as provas. A 

partir desse relatório será avaliado também, de acordo com as necessidades de cada 

candidato, a ampliação do tempo de realização da prova. 

 

6- No item 4.4.6 

ONDE SE LÊ: 

A candidata regularmente inscrita, QUE TIVER NECESSIDADE DE AMAMENTAR durante a 

realização das provas, deverá solicitar atendimento especial para tal fim, marcando o campo 

correspondente no requerimento de inscrição. Deverá, ainda, enviar à Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo (via e-mail no endereço supracitado) até a data de 

21/10/2022, cópia da certidão de nascimento da criança. Além desse documento, deverá 

indicar um acompanhante, que ficará responsável pela guarda da criança durante a realização 

da prova, informando seu nome, número do documento de identidade e CPF. No dia da prova, 

o acompanhante deverá comparecer com a criança ao local de prova no mesmo horário que 

a candidata e apresentar o seu documento de identidade e CPF. O acompanhante ficará com 

a criança em sala reservada, juntamente com um fiscal designado pela Instituição. A candidata 



  

fará as provas em sala normal, com os demais candidatos. A Comissão de Processo Seletivo 

do IMEPAC Araguari não disponibilizará acompanhante para a guarda da criança, portanto, a 

candidata que comparecer com a criança sem acompanhante para esse fim, ficará impedida 

de ter acesso ao local de provas. O tempo gasto com a amamentação não será acrescido ao 

tempo total das provas. 

LEIA-SE: 

A candidata regularmente inscrita, QUE TIVER NECESSIDADE DE AMAMENTAR durante a 

realização das provas, deverá solicitar atendimento especial para tal fim, marcando o campo 

correspondente no requerimento de inscrição. Deverá, ainda, enviar à Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo (via e-mail no endereço supracitado) até a data de 

14/10/2022, cópia da certidão de nascimento da criança. Além desse documento, deverá 

indicar um acompanhante, que ficará responsável pela guarda da criança durante a realização 

da prova, informando seu nome, número do documento de identidade e CPF. No dia da prova, 

o acompanhante deverá comparecer com a criança ao local de prova no mesmo horário que 

a candidata e apresentar o seu documento de identidade e CPF. O acompanhante ficará com 

a criança em sala reservada, juntamente com um fiscal designado pela Instituição. A candidata 

fará as provas em sala normal, com os demais candidatos. A Comissão de Processo Seletivo 

do IMEPAC Araguari não disponibilizará acompanhante para a guarda da criança, portanto, a 

candidata que comparecer com a criança sem acompanhante para esse fim, ficará impedida 

de ter acesso ao local de provas. O tempo gasto com a amamentação não será acrescido ao 

tempo total das provas. 

 

7- No item 5.3 

ONDE SE LÊ: 

As provas serão realizadas no dia 23/10/2022, das 13h15min às 17h15min * (Horário de 

Brasília). 

LEIA-SE: 

As provas serão realizadas no dia 16/10/2022, das 13h15min às 17h15min * (Horário de 

Brasília). 

 

8- No item 5.6.1 

ONDE SE LÊ: 



  

Os pedidos de revisão deverão ser feitos exclusivamente pelo endereço eletrônico 

www.imepac.edu.br no link Vestibular, de 19h do dia 23/10/2022 às 14h do dia 

24/10/2022. 

LEIA-SE: 

Os pedidos de revisão deverão ser feitos exclusivamente pelo endereço eletrônico 

www.imepac.edu.br no link Vestibular, de 19h do dia 16/10/2022 às 14h do dia 

17/10/2022. 

 

9- No item 8.1 

ONDE SE LÊ: 

O resultado será divulgado no dia 04/11/2022 a partir das 16h (Horário de Brasília), via 

internet.  

LEIA-SE: 

O resultado será divulgado no dia 28/10/2022 a partir das 16h (Horário de Brasília), via 

internet.  

 

10- No item 9.15 

ONDE SE LÊ: 

Os gabaritos das provas serão divulgados no dia 23/10/2022 a partir das 19h (Horário de 

Brasília), por meio do site www.imepac.edu.br 

LEIA-SE: 

Os gabaritos das provas serão divulgados no dia 16/10/2022 a partir das 19h (Horário de 

Brasília), por meio do site www.imepac.edu.br 

 

11- No item 10.2 

ONDE SE LÊ: 

As matrículas serão realizadas obedecidas as datas previstas para cada chamada, a saber: 

I. 1ª chamada: 07 a 09/11/2022; 

II. 2ª chamada: 10,11 e 14/11/2022; 

III. 3ª chamada: 16 a 18/11/2022. 

http://www.imepac.edu.br/
http://www.imepac.edu.br/
http://www.imepac.edu.br/
http://www.imepac.edu.br/


  

LEIA-SE: 

As matrículas serão realizadas obedecidas as datas previstas para cada chamada, a saber: 

I. 1ª chamada: 31/10, 01/11 e 03/11/2022; 

II. 2ª chamada: 04,07 e 08/11/2022; 

III. 3ª chamada: 09 a 11/11/2022. 

 

12 - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

 

Araguari-MG, 06 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

José Júlio Lafayette 

Pedro Henrique Oliveira Ascenção 
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Marcelo Cardoso Assis 

Silvia Vieira Santos 

Clayton Vieira da Silva 

Gabriel Antunes Alves 

Iandra Helena Pereira 

Paula Scharf de Almeida 


