EDITAL Nº 006/2021
A Faculdades Pequeno Príncipe vem por meio deste, divulgar o resultado da 2ª
chamada da 1ª fase (prova objetiva) do Processo Seletivo para Transferência
Dependente de Vaga para o Curso de Medicina, conforme Edital 016/2020.
Segue abaixo a listagem dos candidatos classificados.
CANDIDATOS CLASSIFICADOS

LUANA RAHAL CARDOSO CENATTI

CLASSIFICAÇÃO PERÍODO

5º

3º

O candidato classificado na 2ª chamada da primeira etapa deverá incluir no ‘Ambiente
do Candidato’, site da FPP: www.faculdadespequenoprincipe.edu.br, a
documentação especificada no Edital n. 016/2020 no dia 23 de fevereiro de 2021.
Documentação necessária para análise do Histórico Escolar e Planos de Ensino/
Planejamentos de Aprendizagem: (ementa, carga horária, objetivos e conteúdos):
a) Histórico escolar expedido pela instituição de origem, onde conste a forma
de ingresso do aluno;
b) Declaração da situação atual do candidato na instituição de origem que
comprove estar vigente seu vínculo com a mesma;
c) Declaração dos dados do processo de seleção e admissão (concurso
vestibular), exceto nos casos em que o ingresso na instituição de origem
tenha se dado por aproveitamento de curso superior;
d) Planos de Ensino das disciplinas cursadas, autenticados pela instituição de
origem.
e) Comprovante que informe o sistema de avaliação da Instituição de origem.

O candidato aprovado na 2ª chamada na segunda etapa deverá efetuar a matrícula na
área do candidato, a qual será realizada em duas etapas, sendo a 1ª etapa ‘matrícula
financeira’ e a 2ª etapa ‘matrícula acadêmica’, conforme as datas abaixo:
1ª Etapa – Matrícula Financeira – ocorrerá impreterivelmente no dia 25 de fevereiro
de 2021 e consiste na geração e pagamento do boleto da primeira mensalidade do
Curso de Medicina na área do candidato.
2ª Etapa – Matrícula Acadêmica – ocorrerá impreterivelmente no dia 26 de fevereiro
de 2021 e consiste na entrega junto à Secretaria da FPP dos documentos que
viabilizem a análise do Histórico Escolar e Planos de Ensino/ Planejamentos de
Aprendizagem: (ementa, carga horária, objetivos e conteúdos), consistentes em:
Curitiba, 23 de fevereiro de 2021.
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