CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO
Mantenedora: CEI - Centro Educacional Integrado Ltda
Credenciamento: Portaria Nº 1.368 de 27/10/2017, publicada no D.O.U. 30/10/17

EDITAL Nº. 016/2019
A Supervisora de Acompanhamento Acadêmico do Centro Universitário Integrado, no uso
de suas atribuições, de acordo com o MANDADO DE SEGURANÇA Nº 500061338.2019.4.04.7010/PR e por força da expedição do MANDADO Nº 700006330815, CONVOCA:

MARIA TEREZA CORDEIRO TEIXEIRA
para realização de matrícula no 3º período do Curso de Medicina, por meio de transferência externa.

Art. 1º - A candidata fica convocada para efetivação da matrícula a partir desta data, pelo portal
www.grupointegrado.br.
Art. 2º - Normatização para realização das matrículas:
O processo online será disponibilizado no portal https://matricula.grupointegrado.br/ a partir desta
data.
 A candidata deverá acessar o portal e preencher corretamente todos os passos do processo.
 A partir da análise curricular, selecionar “matrícula”;
 Marcar as disciplinas respectivas ao 3º período e selecionar turma;
 Prosseguir com o cadastro financeiro (dados do responsável financeiro);
 Inserir os documentos digitalizados do estudante e do responsável financeiro (R.G. e
Certidão de Nascimento do estudante e RG, CPF e comprovante de renda)
 Imprimir o Contrato de Prestação de Serviços, assinar e reconhecer firma do Contratante
(responsável financeiro)
Após finalizar o processo online, deverá comparecer na Administração Central do Centro
Universitário Integrado, sito à Avenida José Custódio de Oliveira, 1325 (ao lado BB), para
finalizar o processo da matrícula, devendo protocolar os seguintes documentos:



1 fotocópia autenticada do histórico escolar do ensino médio e;
Contrato de prestação de serviços, assinado, com reconhecimento de firma em cartório.

Atenção para o cumprimento das seguintes considerações:
a)
O Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente deverá estar devidamente
assinado pelo diretor do estabelecimento, autenticado em cartório;
b)
O Contrato de Prestação de Serviços deverá estar com reconhecimento de firma
pelo responsável financeiro. O responsável financeiro é quem deverá responsabilizar-se
pelo pagamento das parcelas.
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Art. 3º - Será emitido boleto bancário referente à 1ª parcela do curso, que será entregue no ato
matrícula com vencimento para o dia seguinte. As demais parcelas serão pagas a partir do mês de
março de 2019, conforme acordado no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, sendo os
mesmos disponibilizados no site, na área acadêmica.
Art. 4º - O responsável financeiro deverá apresentar comprovante de renda de no mínimo o valor
da parcela do curso. A comprovação deverá ser por renda individual, por meio de recibo de
pagamento, declaração de Imposto de Renda ou decore.
Art. 5º - A matrícula implica na concordância com as disposições constantes neste Edital, no
Contrato de Prestações de Serviços Educacionais, no Regimento Geral do Centro Universitário
Integrado, no Calendário Acadêmico, nas condições previstas no requerimento de matrícula e na
legislação vigente que regulamenta o Ensino Superior.
Art. 6º - Fica a candidata notificada que deverá realizar as seguintes adaptações curriculares:
I.
II.
III.
IV.

UCCG1- Disciplinas de Conhecimentos Gerais 1 e 2 (Libras e Educação Ambiental)
UCIV – Funções Biológicas
UCV – Mecanismos de Agressão e Defesa
UCCG 2- Disciplinas de Conhecimentos Gerais 3 e 4 (Educação das Relações ÉtnicoRaciais e História da Cultura Afro-brasileira)

§ 1º - As adaptações serão realizadas em semestre e horário determinado pela Coordenação,
podendo ser realizada no período noturno ou nos períodos em que não houver choque com as
demais Unidades Curriculares.
§ 2º - Somente poderá cursar cada disciplina no formato de adaptação uma única vez e, em caso
de reprovação, deverá cursar regularmente junto a próxima turma que oferecer a disciplina, não
podendo se matricular nas disciplinas de semestres posteriores que coincidam com elas.
§ 3º - Os encargos financeiros das adaptações ficam sob responsabilidade do(a) contratante.
Art. 7º - Casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Acompanhamento Acadêmico e
Coordenação do Curso.
Campo Mourão - PR, 20 de fevereiro de 2019.

Luciana Pontes
Supervisora de Acompanhamento Acadêmico
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