
 
 
 

EDITAL Nº 005/2021 
 

A Faculdades Pequeno Príncipe vem por meio deste, divulgar o resultado da 2ª 
fase (análise do histórico escolar e planos de ensino) do Processo Seletivo para 
Transferência Dependente de Vaga para o Curso de Medicina, conforme Edital 
016/2020. 

Segue abaixo a listagem dos candidatos aprovados. 
 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS  CLASSIFICAÇÃO PERÍODO 

DANIELA D'AGOSTINI SPANHOL 1º 2º 

JÉSSICA CAMILO RAMOS RODRIGUES 2º 2º 
 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS CLASSIFICAÇÃO PERÍODO 

LAÍS DUCATTI SOARES 1º 3º 

AGNE GUEDES OLIVEIRA 2º 3º 

EDUARDO EIJI KUMAGAI 3º 3º 

GABRIELLA KOZAK 4º 3º 
 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS CLASSIFICAÇÃO PERÍODO 

FELIPE SANTESTEBAN JEDE 1º 5º 

IGOR CHIARADIA 2º 5º 
 

Os candidatos aprovados na segunda etapa deverão 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 nos dias 18 e 19 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 apenas no dia 22/02/2021 das 08h00 às 
17h00 (com agendamento prévio) 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: 
 
Documentos necessários: 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente (original e cópia simples); 
b) Certidão de Nascimento ou de Casamento passada por Oficial de Registro Civil 
(original e cópia simples); 
c) Carteira de Identidade (original e cópia simples); 
d) CPF (original e cópia simples); 
e) Prova de que está em dia com o Serviço Militar (original e cópia simples), para os 
candidatos do sexo masculino; 
f) Título de Eleitor (original e cópia simples); 
g) 2 (duas) fotografias 3x4 recentes; 



h) Comprovante de endereço atualizado (cópia simples). 
 

 
Documentos do Ensino Superior Originais: 

a) Histórico escolar original expedido pela instituição de origem, onde conste a 
forma de ingresso do aluno; 
b) Declaração original da situação atual do estudante na instituição de origem que 
comprove estar vigente seu vínculo com a mesma; 
c) Declaração original 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) Programas originais das disciplinas/Unidades Curriculares cursadas, 
autenticados pela instituição de origem. 
e) Comprovante original que informe o sistema de avaliação da Instituição de 
origem; 

 
O candidato, ao efetuar a sua matrícula sujeitar-se-á ao sistema de matrícula vigente à 
época do início do seu curso. 
As matrículas financeira e acadêmica devem ser realizadas nos prazos especificados 
neste Edital. A não efetivação das duas etapas de matrícula implica em perda da vaga. 

 
 

 
Curitiba, 12 de fevereiro de 2021.  

 
Comissão de Processo Seletivo 

Faculdades Pequeno Príncipe 


