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EDITAL Nº 54/2017 – PROGRAD 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS RESIDUAIS NOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFAC PARA O 1º SEMESTRE DE 2018. 

 

 

ALOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS À PROVA DO CURSO DE MEDICINA E 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

A COMISSÃO GERAL  torna público a alocação dos candidatos aptos à prova do 

processo seletivo para preenchimento de vagas residuais no curso de graduação, Bacharelado 

em Medicina, da Ufac para ingresso no 1º semestre letivo de 2018, regulado pelo Edital nº 

54/2017-Prograd, conforme o Anexo I. 

1.1. A prova objetiva ocorrerá no dia 25 de fevereiro de 2018, iniciando-se às 08 horas, horário 

de Rio Branco-Acre, com duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento 

do cartão de resposta, no Bloco Multidisciplinar do Campus Universitário de Rio Branco, 

localizado na Br-364, km 04, Bairro Distrito Industrial; 

1.2. O candidato poderá ingressar na sala em que realizará a prova a partir das 07 horas; 

1.3. As portas das salas serão fechadas as 08 horas, não sendo permitida a entrada de candidatos 

após esse horário; 

1.4. A prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório; 

1.5. A prova objetiva será composta de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, extraídas 

do conteúdo programático publicado em edital específico, conforme o item 8.1 do Edital nº 

54/2017-PROGRAD; 

1.6. O gabarito preliminar será divulgado no dia 26 de fevereiro de 2018, no endereço 

eletrônico <www.ufac.br>; 

1.7. Do gabarito preliminar, caberá recurso, por escrito, à banca examinadora, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, em formulário próprio a ser disponibilizado no endereço eletrônico 

<www.ufac.br>; 

1.8. O gabarito definitivo será publicado no dia 05 de março de 2018, no endereço eletrônico 

<www.ufac.br>; 

1.9. O resultado preliminar da segunda etapa será divulgado no dia 12 de março de 2018, no 

endereço eletrônico <www.ufac.br>; 
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1.10. Do resultado preliminar da segunda etapa, caberá recurso, por escrito, à Comissão Geral, 

nos dias 13 e 14 de março de 2018, em formulário próprio a ser disponibilizado no endereço 

eletrônico <www.ufac.br>, a ser julgado pela Prograd. 

1.11. O resultado dos recursos e o resultado final da segunda etapa será divulgado no dia 21 

de março de 2018, no endereço eletrônico <www.ufac.br>. 

1.12. Do resultado final do processo seletivo, caberá recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, no prazo de 10(dez) dias, contado da publicação, sem efeito suspensivo. 

2.0      As datas e os procedimentos para realização de matrícula institucional serão divulgados 

por ocasião do resultado final. 

 

Rio Branco/AC, 21 de fevereiro de 2018 
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