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INTRODUÇÃO 

 

Prezado estudante, parabéns para você, que foi aprovado no Processo de Transferência para o Curso 

de Medicina da UFOP! Desejamos também felicitações para aqueles que estão pensando em se 

transferir para nosso curso, sejam bem-vindos!  

 

Neste manual vocês encontrarão informações e orientações que serão úteis para a organização do seu 

processo de matrícula e tomada de decisão para aqueles que estão com dúvida em relação aos 

possíveis benefícios e/ou desvantagens do processo de transferência, uma decisão importante que 

envolve muitos fatores (geográficos, econômicos, didáticos, afetivos…). 

 

De início, é importante salientar que o curso de Medicina da UFOP foi criado em 2007. Somos um 

curso em pleno amadurecimento e consolidação, sendo, ao longo de sua existência, avaliado 

positivamente pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES do Ministério da 

Educação. 

 

Além disso, também vem sendo muito bem avaliado pela população de Ouro Preto, Mariana e de 

outras cidades em que algumas de suas atividades são desenvolvidas, conforme pode-se verificar pela 

sua inserção em projetos de ensino, extensão e pesquisa, assim como pelas sólidas parcerias entre 

ensino e serviços já estabelecidas. 

 

É importante ressaltar que o curso de graduação em Medicina UFOP se alinha às Diretrizes 

Curriculares Nacionais, sendo que as metodologias de ensino utilizadas pelo curso são 

predominantemente tradicionais, com aulas expositivas, práticas ambulatoriais e laboratoriais, além 

dos estágios hospitalares em regime de internato, a partir do 5° ano da graduação (nono período). 
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INSTÂNCIAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS 

 

Chegando em Ouro Preto para conhecer a cidade ou campus, saiba que a Escola de Medicina (EMED) 

está localizada em prédio próprio situado na Rua 2, s/n, no Campus Universitário Morro do Cruzeiro, 

em Ouro Preto, Minas Gerais – CEP: 35.400-000. O Campus da UFOP está localizado a uma distância 

de aproximadamente 4,0 km do terminal rodoviário de Ouro Preto, com vias de fácil acesso, com 

transporte público disponível em diversos horários. Atualmente as linhas de ônibus que fazem a rota 

da rodoviária até o Campus da UFOP são: a Taquaral → Cooperouro ou:   São Cristóvão → Pocinho 

e Piedade → Cooperouro,    com ônibus a cada uma hora aproximadamente.   

 

Algumas unidades administrativas são de fundamental importância para facilitar seu processo de 

transferência (veja a localização no mapa abaixo): 

 

− Pró-reitoria de graduação (PROGRAD): É a instância superior que trata das questões 

acadêmicas dos cursos de graduação da Universidade. Elabora as regras gerais para o 

funcionamento da graduação, inclusive para os processos seletivos para transferência. 

Localiza-se no Centro de Convergência do Campus Morro do Cruzeiro, o mesmo onde está a 

Escola de Medicina da UFOP, mas em outro prédio. O setor responsável pelos processos 

seletivos (inclusive os de transferência) é a Coordenadoria de Processos Seletivos da 

Graduação (CPS) Telefone: 3559-1351. E-mail:  cps.prograd@ufop.edu.br   

 

− Colegiado do Curso de Medicina: É onde acontece a coordenação do curso, onde são definidos 

os processos de ocupação de vagas ociosas do curso, ou seja, onde se definem quantas vagas 

serão reaproveitadas para a transferência, obtenção de novo título, reopção de curso e 

reingresso. Atualmente, as vagas ociosas são ocupadas, em sua maioria, para transferência de 

estudantes de Medicina de outras instituições do Ensino Superior e para reingresso, mas essas 

regras são definidas periodicamente, de acordo com o Colegiado do Curso. O Colegiado trata 

ainda do aproveitamento de estudos e dispensas relativas aos componentes curriculares das 

disciplinas cursados na instituição de origem dos estudantes, procedimento importante para 

mailto:cps.prograd@ufop.edu.br
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inserção do estudante transferido para o curso da UFOP. Após o aproveitamento das 

disciplinas, o estudante passa a saber quais disciplinas precisará fazer (ou refazer) para que 

ajuste seu currículo ao curso da UFOP. É importante considerar que, ao requisitarem a 

transferência, os estudantes transferidos entendam que há possíveis adaptações em seu 

projeto original de conclusão do curso, decorrentes da adaptação ao Projeto Pedagógico do 

curso da UFOP. O Colegiado localiza-se na escola de Medicina da UFOP. Telefone: (31) 3559-

1052. E-mail: cemed@ufop.edu.br  . 

 

− Seção de Ensino da Escola de Farmácia: É responsável pela administração das matrículas (que 

são feitas no sistema “Minha UFOP”), organização de disciplinas, turmas, processamento de 

dados acadêmicos. Além de atender o Curso de Farmácia, atende o Curso de Medicina da 

UFOP. A Seção de Ensino cuida da análise documental para fins de registro da matrícula, do 

registro do estudante no curso e da inserção dos aproveitamentos de estudos e das dispensas 

autorizadas pela coordenação do curso. Também presta orientações sobre ajustes de 

matrículas e outras demandas relacionadas à trajetória acadêmica dos estudantes. Localiza-

se na Escola de Farmácia, logo atrás da Escola de Medicina. Telefone (31) 3559-1077. E-mail: 

secaodeensino.ef@ufop.edu.br  . 

 

− Centro Acadêmico Livre de Medicina Márcio Galvão (CALMED-MG): Atua nos diversos setores 

do curso, por meio de representação estudantil, recebe estudantes ingressantes no curso. É 

uma importante linha de diálogo no Curso de Medicina da UFOP. Localiza-se na Escola de 

Medicina da UFOP. E-mail: calmed@ufop.edu.br  . 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cemed@ufop.edu.br
mailto:secaodeensino.ef@ufop.edu.br
mailto:calmed@ufop.edu.br
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Adaptado de: MAPA INTERATIVO DA UFOP:  https://dri.ufop.br/mapa-interativo-da-ufop 

 

Figura 1: Mapa do Campus Morro do Cruzeiro em Ouro Preto. 1) Centro de Convergência, onde se localiza a 

PROGRAD. 2) Escola de Medicina, onde se localiza o Colegiado do Curso e o Centro Acadêmico (CALMED-MG); 3) 

Escola de Farmácia, onde se localiza a Seção de Ensino da escola de Farmácia, que atende o Curso de Medicina. 

Para demais localizações, acesse o link da referência abaixo da figura. 

 

Agora que você conhece a UFOP e a EMED, vamos falar sobre as informações técnicas e 

administrativas do Processos Seletivos de Transferência Externa. 

 

 

 

 

https://dri.ufop.br/mapa-interativo-da-ufop
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PROCESSOS SELETIVOS DE OCUPAÇÃO DE VAGAS RESIDUAIS E A TRANSFERÊNCIA 

 

A Universidade Federal de Ouro Preto dispõe de processos seletivos para a ocupação de vagas 

residuais nos cursos presenciais de graduação. As vagas residuais dos cursos presenciais de graduação 

são preenchidas por meio de processo seletivo único para reingresso, transferência, obtenção de novo 

título (Portador de Diploma de Graduação/PDG) e reopção de curso. 

 

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO 

 

A transferência é o ato pelo qual a UFOP recebe estudantes oriundos de outras instituições de ensino 

superior brasileiras nos seus cursos presenciais de graduação.   

 

Para se candidatar às vagas de transferência para o curso de Medicina da UFOP, de acordo com os 

editais que geralmente são lançados a cada semestre, o estudante deverá atender condições que 

podem variar a cada edital, sendo necessário que o candidato observe as regras do edital em vigor, 

relacionado com o processo seletivo ao qual se inscreveu. Destacam-se alguns pontos relevantes:  

 

− Curso de origem (até o presente momento, foi exigido que o candidato fosse estudante de 

outro curso de Medicina reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou por órgão com a 

mesma prerrogativa, sendo o mesmo vinculado a instituição de ensino superior brasileira (da 

rede pública ou da rede privada); 

− Ter integralizado o percentual de carga horária estabelecido no edital do processo seletivo, 

considerando-se a carga horária total prevista na matriz curricular do curso de origem. O 

percentual de integralização da carga horária total do curso de origem leva em consideração 

os componentes curriculares cursados com aprovação ou incluídos no histórico escolar via 

aproveitamentos de estudos ou dispensas no curso de origem. Portanto, os componentes 

curriculares em curso, na data da inscrição para o processo seletivo, não serão considerados 

para o cálculo da carga horária integralizada; 
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− Ter participado de pelo menos uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

aplicadas a partir do ano 2009, tendo obtido nota mínima definida pelo edital. 

 

ETAPAS DO PROCESSO PARA O CANDIDATO APROVADO PARA TRANSFERÊNCIA: 

 

1- Divulgação do resultado dos aprovados 

 

Os resultados do processo seletivo de transferência são publicados, exclusivamente, no portal 

eletrônico da Pró-Reitoria de Graduação da UFOP (Prograd/UFOP). A UFOP não realiza convocação 

individual de candidatos para matrícula (por telefone, carta, telegrama, e-mail, mensagem de SMS 

ou outra), cabendo ao candidato inscrito no processo acompanhar a divulgação das chamadas e 

prazos para solicitação de reavaliação do resultado do processo.  

 

Após análise dos pedidos de reconsideração, o resultado definitivo do processo será publicado. A 

publicação do resultado definitivo encerrará a etapa de classificação dos candidatos, não havendo 

mais instância recursal no âmbito da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

2- Matrícula dos candidatos aprovados 

 

Todos os procedimentos de matrículas dos candidatos aprovados para as vagas de transferência serão 

realizados em meio eletrônico, conforme orientações da(s) chamada(s) publicadas na página da 

Prograd/UFOP. As chamadas para matrículas disciplinarão a forma e o prazo de apresentação dos 

documentos pertinentes. 

 

O encaminhamento da documentação necessária ao registro da matrícula é um procedimento 

obrigatório para os candidatos aprovados, devendo ser realizado na forma e no prazo estabelecido 

pela respectiva chamada. A lista de documentos para envio em plataforma eletrônica estão descritos 

no edital e/ ou nas convocações de matrícula (chamadas). A não apresentação da documentação 
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necessária à matrícula caracterizará a desistência da vaga e implicará a eliminação do candidato do 

processo seletivo, independentemente da sua classificação.  

 

Após a realização da matrícula, você recebe um número de registro na UFOP. A seguir, você deve 

fazer seu primeiro acesso no portal “MinhaUFOP” (para acesso ao portal MinhaUFOP, consulte: 

https://youtu.be/y8826zQoXQ4 ). Para se comunicar com a UFOP, use sempre o seu e-mail 

institucional (liberado em até 24 horas após o primeiro acesso ao portal MinhaUFOP), endereço que 

possui o domínio @aluno.ufop.edu.br ). Para acesso ao e-mail institucional, consulte: 

https://www.youtube.com/watch?v=bg0B4QTqeTQ ; 

 

 

3. Aproveitamentos de estudos e dispensas 

 

Os candidatos aprovados para as vagas de transferência poderão obter aproveitamentos de estudos e 

dispensas das disciplinas integralizadas no curso de origem, a partir de critérios definidos pela 

Universidade. A partir da análise do histórico escolar e dos programas das disciplinas cursadas no 

curso de origem (documentos encaminhados no momento da matrícula, dentre outros exigidos para 

o registro na Universidade), o Colegiado do curso avalia quais disciplinas do curso da UFOP podem 

ser aproveitadas ou dispensadas, tendo em vista as disciplinas realizadas no curso de origem.  

 

O aproveitamento das disciplinas é orientado pela Resolução CEPE N° 7.325, que define que deve se 

considerar a semelhança entre os programas, conteúdos e carga horária entre a (s) disciplina (s) do 

curso de origem e do curso da UFOP. O Colegiado do Curso utiliza o ponto de corte de, no mínimo, 

75% de semelhança entre os itens citados, considerando os documentos emitidos pela instituição de 

origem e os dados da disciplina a ser aproveitada no curso de Medicina da UFOP. 

 

Após a definição pelo Colegiado do Curso sobre quais disciplinas foram aproveitadas, caso julgue 

pertinente, o estudante poderá requerer novos aproveitamentos (por exemplo, no caso de ter 

concluído disciplinas na instituição de origem após o prazo de envio da documentação para 

https://youtu.be/y8826zQoXQ4
https://www.youtube.com/watch?v=bg0B4QTqeTQ
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matrícula). Os requerimentos de novos aproveitamentos de estudos devem ser encaminhados à Seção 

de Ensino da Escola de Farmácia (secaodeensino.ef@ufop.edu.br). 

 

Os programas das disciplinas do curso da UFOP, para comparação, você encontra no anexo 0 da 

resolução CEPE 7643 do PPC disponível em: 

 < http://www.soc.ufop.br/public/resolucao/mostrar/0000010755 > , a partir da página 145. 

 

 Sua instituição será comunicada que você ingressou na UFOP por transferência, e 

providenciará o desligamento da matrícula por transferência externa. Caso não o faça, você pode 

solicitar o cancelamento, mas, ATENÇÃO, faça apenas após realizar sua matrícula e ter certeza de que 

ingressará na UFOP. Caso se desligue da instituição de origem sem efetivar sua matrícula na UFOP, 

você descaracteriza o processo de transferência e perde o direito de se transferir, podendo ainda 

perder a sua vaga na instituição de origem. A UFOP só comunicará à sua instituição sobre seu ingresso 

depois que o processo de aproveitamento de disciplinas estiver concluído. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste manual é favorecer para que tenha o melhor ganho em sua decisão. Será um 

prazer tê-lo em nosso quadro de estudantes, não hesite em pedir informações para que a sua 

escolha seja a mais tranquila possível. Entre em contato conosco, de acordo com a sua dúvida, pelos 

endereços eletrônicos das instâncias elencadas neste documento. Muito sucesso! 
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