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EDITAL COMPLEMENTAR 

PROCESSO SELETIVO EXTRAVESTIBULAR PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

REMANESCENTES DO CURSO DE MEDICINA – 2022/02 

 

A Associação Pró-ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR), mantenedora da 

Universidade Feevale, com sede em Novo Hamburgo/RS, na ERS-239, nº 2755, Bairro Vila 

Nova, CEP 93525-075, inscrita no CNPJ sob nº 91.693.531/0001-62, representada pelo Reitor, 

Prof. Dr. Cleber Cristiano Prodanov, TORNA PÚBLICO o Edital Complementar ao Edital de 

processo seletivo Extravestibular para preenchimento de vagas remanescentes do curso 

de Medicina, para ingresso no 2º semestre de 2022. 

 

A partir desta publicação, são incluídas ao Edital as seguintes informações: 
 
 

1. DO PROCESSO SELETIVO 

 

Conforme Edital, subitem 1.1.1 entende-se por vagas remanescentes as oriundas de 

cancelamentos, desistências, falecimentos, transferências expedidas e trancamentos com prazo 

de vigência encerrado. Atendendo a este parágrafo, foi aberta 1 (uma) nova vaga, podendo haver 

o surgimento de novas vagas remanescentes neste mesmo processo seletivo. 

 

A partir desta publicação, o Edital cronograma passa a constar com as seguintes datas: 

 

17.  DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Cronograma Período 

Período de inscrições 
15 de agosto de 2022 até as 19h do dia 

18 de agosto de 2022  

Prazo final para o pagamento da taxa de 
inscrição 

18 de agosto de 2022* 

Publicação da homologação das inscrições e da 
lista de classificados 

19 de agosto de 2022 

Matrículas 
Até às 23h59min do dia 22 de agosto de 

2022 

 
*O pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado até o dia 18 de agosto de 2022. 

Candidatos que realizarem a inscrição neste dia, devem consultar o horário limite que seu banco 

aceita pagamento. 

 

O presente edital complementar não prevê recurso das inscrições, desta forma, para ter a 

inscrição homologada o candidato precisa cumprir todos os requisitos. 
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18.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 Os ingressantes deste Edital Complementar farão matrícula e ingresso no semestre em 

andamento, devendo estar ciente desta condição e sua aplicação em regras financeiras e 

acadêmicas. 

 

18.2 O presente Edital Complementar passa a fazer parte integrante do Edital de processo 

seletivo Extravestibular para preenchimento de vagas remanescentes do curso de Medicina, para 

ingresso no 2º semestre de 2022, mantendo-se inalteradas as demais disposições do Edital, não 

expressamente aqui modificadas. 

 

Em caso de dúvidas ou informações, entrar em contato pelo e-mail extravestibular@feevale.br 

ou pelo telefone (51) 3586-8800. 

 
 
 
Novo Hamburgo, 15 de agosto de 2022. 

 

 

 

Prof. Dr. Cleber Cristiano Prodanov, 

Reitor. 
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