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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

Comissão Permanente de Seleção Acadêmica 
Edital Copesa nº  004/2014 

 
 A Comissão Permanente de Seleção Acadêmica da Universidade de Taubaté – UNITAU – torrna pública 
a inscrição para Processo Seletivo de Inverno 2014 para o Curso de Medicina da Universidade de Taubaté, o 
qual oferecerá 40 (quarenta) vagas, conforme segue: 
 

• A inscrição será efetivada no período de 09 de abril  a 19 de maio de 2014. 
• Processo Seletivo de Inverno 2014 para o Curso de Medicina será realizado em duas fases sendo: 
 

Primeira Fase:  01/06/2014 – das 9h às 14h - prova objetiva  
Segunda Fase: 20/07/2014 – das 9h às 14h  -  prova dissertativa e redação 
 

• A taxa de inscrição para o Processo Seletivo de Inverno 2014 para o Curso de Medicina será de 
R$180,00 (cento oitenta reais). 
• A inscrição ao Processo Seletivo de Inverno 2014 para o Curso de Medicina será realizada 

exclusivamente pela Internet (www.unitau.br). O candidato que  não tiver acesso à internet poderá 
fazer sua inscrição em um dos computadores do posto  da Central do Aluno, localizado na Rua 
Barão da Pedra Negra, 162, Centro, Taubaté, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 
17h. 

• O candidato deverá preencher todos os seus dados na Internet, imprimir o boleto de pagamento e, 
após três dias úteis do pagamento, imprimir seu comprovante de inscrição. 

• O Processo Seletivo de Inverno 2014 para o Curso de Medicina, respeitada a data acima mencionada 
constituir-se-á de: 
 
Primeira Fase: 
•   01 (uma) prova com 80 questões objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas, valendo 1 
(um) ponto cada uma, totalizando 170, após aplicação dos pesos (Manual do Candidato). As provas são 
elaboradas com nível de dificuldade restrito ao Ensino Médio e abrange conhecimentos das disciplinas: 
Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Inglês 
ou Espanhol).  
Segunda Fase: 
• 3 (três) provas dissertativas: Redação (valendo dez pontos), Química (cinco questões, valendo dois 
pontos cada uma), Biologia (cinco questões, valendo dois pontos cada uma), totalizando trinta pontos. 
 

Nota zero na Redação ou em uma das provas dissertativas implicará desclassificação do candidato no 
Processo Seletivo de Inverno 2014, do curso de Medicina. 

A classificação final, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, do candidato será obtida pelo 
somatório de pontos, de acordo com o especificado no Manual do Candidato do Processo Seletivo de Inverno 
2014, do Curso de Medicina. 
     Todas as informações exigidas na legislação vigente, além de outras do interesse dos candidatos, 
encontram-se no Manual do Candidato do Processo Seletivo 2014, do Curso de Medicina no site 
www.unitau.br. 
 
 
 
Profa. Dra. Nara Lúcia Perondi Fortes 
Presidente da Comissão Permanente de Seleção Acadêmica 

http://www.unitau.br/
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A UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU) informa que: 

• a inscrição para o Processo Seletivo de Inverno 2014 para o Curso de Medicina estará 

aberta a partir de 09/04/2014 com término em 19/05/2014. 

• Processo Seletivo de Inverno 2014 para o Curso de Medicina será em duas fases  

sendo: 

 
Primeira Fase:  01/06/2014 – das 9h às 14h - prova objetiva  
 
Segunda Fase: 20/07/2014 – das 9h às 14h  -  prova dissertativa e redação 

 

 

Mais informações pelo telefone – 0800-557255. 
Comissão Permanente de Seleção Acadêmica 

 
 

Profa. Dra. Nara Lúcia Perondi Fortes 
Presidente da Comissão Permanente de Seleção Acadêmica 

 
 

 
 


