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A UNIFENAS é uma Instituição pública ou particular?
É uma instituição particular de ensino, com mais de 45 anos de existência.
O Processo Seletivo (Vestibular) é semestral ou anual?
É semestral.
Quando são realizadas as inscrições para Medicina?
As inscrições são realizadas, no primeiro semestre, nos meses de março, abril e maio. No segundo semestre,
em julho, agosto e setembro.
Posso me inscrever para Medicina nos câmpus de Alfenas e Belo Horizonte?

Sim. O candidato deverá fazer as duas inscrições e efetuar os pagamentos. Também deverá realizar as provas
para os dois câmpus (pela manhã para Medicina-BH e à tarde para Medicina - Alfenas).
A partir da data e horário estipulados no edital e manual, o candidato deverá imprimir o comprovante definitivo
de cada inscrição. Deles constarão os seus dados pessoais e as informações sobre o horário, a sala e a carteira em
que ele fará o exame para Medicina de cada câmpus.
Atenção! Fique atento no preenchimento da cidade escolhida para a realização do vestibular. Exemplo: Se você
optar por São Paulo para a realização das provas, nas duas inscrições deverá constar São Paulo.
Quais são as formas de ingresso na graduação para Medicina?
a) Ingresso somente por prova: todos os candidatos ao curso de Medicina (Câmpus de Alfenas e BH)
ingressam por meio da prova do vestibular. Aquele que optar por não colocar o seu número do Enem
concorrerá somente com as notas da Unifenas.
b) Ingresso por prova com aproveitamento do Enem: a Universidade utilizará no cálculo da nota final das
notas do vestibular o percentual de 20% da prova objetiva do ENEM e 80% da prova objetiva da UNIFENAS. A
utilização do resultado da prova objetiva do ENEM poderá ter influência no resultado do Processo Seletivo e
representar um acréscimo no total de pontos do candidato. Para isso, a UNIFENAS fará a simulação do
resultado com e sem a nota do ENEM. Prevalecerá o melhor resultado. A nota de Redação do ENEM não será
utilizada para o curso de Medicina.
Se as notas do Enem não forem altas, ainda assim devo colocar meu número do Enem na inscrição?
Sim, porque a UNIFENAS fará a simulação do resultado com e sem a nota do ENEM. Prevalecerá o melhor
resultado.
De que forma a UNIFENAS aproveita as notas do ENEM no vestibular para o curso de Medicina?
Cálculo do resultado final - Enem 2001 a 2008
RF = POU x 0.80 + POE x 0.20 + PRU
RF = Resultado Final
POU = Prova Objetiva da UNIFENAS
(número de questões x 2,38 (peso))
POE = Prova Objetiva do ENEM
PRU = Prova de Redação da UNIFENAS
(nota de 0 a 10 x 3,5(peso))

Cálculo do resultado final – Enem a partir de 2009
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RF = POU x 0.80 + POE / 40 x 0.20 + PRU
RF = Resultado Final
POU = Prova Objetiva da UNIFENAS
(número de questões x 2,38 (peso))
POE = Prova Objetiva do ENEM (Ciências da Natureza e suas Tecnologias + Ciências Humanas e suas
Tecnologias + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias + Matemática e suas Tecnologias)
PRU = Prova de Redação da UNIFENAS (nota de 0 a 10 x 3,5(peso))
Há Obtenção de Novo Título para Medicina?

Para Medicina, NÃO há obtenção de novo título. Todos os candidatos realizam as provas do vestibular da
Unifenas.
A inscrição é feita pela Internet?
Sim. O candidato deverá preencher os dados solicitados para a inscrição no site (www.unifenas.br/vestibular ),
imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento em qualquer agência bancária ou casa lotérica. Ele poderá
acompanhar o recebimento e a efetivação da inscrição, com todos os dados cadastrados, pela Internet
(https://inscricao.unifenas.br/consulta.aspx) . O requerimento de inscrição será deferido somente após a
conferência do recebimento da taxa de inscrição.

Como fazer a inscrição (passo a passo)?
1 - Acesse o site www.unifenas.br
2 - Clique em COMO INGRESSAR.
3 – Antes de se inscrever, leia o EDITAL e o MANUAL (https://www.unifenas.br/vestibular/manual.asp).
4 – Para preencher o formulário eletrônico, clique em INSCREVA-SE JÁ.
5 – Na tela seguinte, selecione o banner TRADICIONAL e informe os dados solicitados: Nome Completo, CPF,
E-mail e Telefone. Logo abaixo, marque Não Sou Robô.
6 – Em seguida, clique em INICIAR INSCRIÇÃO.
7 – Na tela seguinte, clique em VESTIBULAR MEDICINA - Continuar Inscrição.
8 – Depois, selecione: CÂMPUS EM QUE VOU ESTUDAR e LOCAL DE PROVA. No rodapé da tela, clique em
AVANÇAR.
9 - Na página seguinte, preencha todos os campos em branco do formulário. No final do formulário, há a
opção SELECIONE TIPO DE PROVA
10 – Clique e escolha: PROVA TRADICIONAL ou PROVA TRADICIONAL + ENEM
11 – Se a opção for PROVA TRADICIONAL + ENEM, abrirá um campo abaixo ENEM (colocar o número) e ANO.
12 – No rodapé da página, clique em FINALIZAR
13 – Na página seguinte, aparecerá a informação: INSCRIÇÃO FOI REALIZADA COM SUCESSO. Logo abaixo, os
dados: Inscrição, Nome, Curso, Local de Prova, Data da Prova e o banner BOLETO.
14 – Clique em BOLETO. Nesta etapa final, gere o seu boleto para pagamento. No entanto, confira os dados e
se o código de barras está legível. Se houver algum problema, antes de efetuar o pagamento da taxa,
entre em contato com a Comissão do Vestibular pelo telefone 0800 283 6060 (segunda a sexta feira, das 7
às 21 horas. No sábado, das 7 às 11 horas).

3
15 – Para gerar a 2ª VIA DO BOLETO, acesse https://inscricao.unifenas.br/consulta.aspx . Coloque o número
do seu CPF e, em seguida, clique em CONSULTAR
16 – Para informações sobre MENSALIDADES, PROVAS ANTERIORES, DÚVIDAS FREQUENTES etc, consulte o
site www.unifenas.br/vestibular
17 – Para informações sobre atendimento por TELEFONE (0800 283 6060 e (35) 3299-3212), pelo WHATSAPP,
pelo ATENDIMENTO ONLINE (CHAT) e pelo E-MAIL, acesse o site www.unifenas.br/vestibular
Após a conclusão da inscrição, os dados podem ser alterados?
Não. As informações contidas no formulário de inscrição eletrônico como o curso/câmpus e o local de
provas NÃO podem ser alteradas. Preenchido o formulário, os dados digitados serão exibidos na tela do
computador para conferência e confirmação. Caso seja necessário qualquer alteração, o candidato poderá fazêla antes de concluí-la. Após a confirmação da inscrição, não serão aceitas, em nenhuma hipótese , quaisquer
alterações e reclamações.
Há isenção da taxa de inscrição?

Não. Todos os candidatos estão sujeitos ao pagamento da taxa de inscrição.
Se eu tiver efetuado o pagamento e desistir de realizar a prova, posso solicitar a devolução da taxa
de inscrição?

De acordo com o Edital do Vestibular, a taxa não será devolvida em hipótese nenhuma.
O boleto da taxa de inscrição está vencido. Posso imprimir a 2ª via com outra data?
Sim, no site https://inscricao.unifenas.br/consulta.aspx , se as inscrições ainda estiverem abertas.

Como ficarei sabendo do endereço, sala, carteira e horário da prova?
Por meio do Comprovante Definitivo da Inscrição, que deverá ser impresso pela Internet
(www.unifenas.br/vestibular ) , na data estipulada no edital, manual e calendário do vestibular. Caso você tenha
feito o pagamento das taxas para a realização das provas de Medicina-BH e Medicina-Alfenas, deverá imprimir o
comprovante de cada inscrição.
Quais os documentos de identidade aceitos para a inscrição?
Consideram-se documentos válidos para identificação do candidato e preenchimento da inscrição: cédulas de
identidade (RG) expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar,
pela Polícia Federal; identidade expedida pelo Ministério das Relações Exteriores, para estrangeiros;
identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por Lei tenham validade como documento de
identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Dispensa de Corporação; Certificado de
Reservista; Passaporte; e a Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997.
É preciso remeter a cópia do documento de identidade à UNIFENAS?
Não. No dia da prova, o candidato deverá apresentar o documento de identidade original que consta da
inscrição, para ingresso no local do exame.
Perdi o meu documento de identidade, o que devo apresentar no dia da prova?
O candidato impossibilitado de apresentar o documento de identificação original com foto no dia de aplicação da
prova, por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, poderá realiza-las desde que apresente o Boletim de
Ocorrência expedido por órgão policial a, no máximo, 90 (noventa) dias do processo seletivo.
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O candidato com necessidades especiais precisa enviar laudo médico à UNIFENAS?
Sim. Os candidatos com necessidades especiais deverão comunicar à UNIFENAS, no ato da inscrição ao
Processo Seletivo, a estrutura necessária para viabilizar a realização da prova. O laudo médico contendo os
seguintes dados: a) nome completo do candidato, número do seu documento de identidade e endereço; b)
código da identificação da doença (CID); c) data, assinatura e número do CRM do médico responsável, deverá
ser enviado à Comissão do Processo Seletivo (Rodovia MG 179, km 0, CEP 37132-440, Alfenas – MG), por
correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), até a data de encerramento da inscrição. Para o
candidato que utiliza prótese auditiva, o procedimento é o mesmo.
Se eu for aprovado em outro curso e fizer os primeiros períodos, posso transferir-me p/ Medicina?
Não. Se a intenção é Medicina, o candidato deverá se inscrever no vestibular para esse curso. Não há
transferência de outros cursos, mesmo que da área de saúde, para Medicina.
O candidato que fizer as provas como treino poderá requerer a matrícula?
O candidato que fizer as provas como treino, por não ter condições de comprovar, até a data estipulada pela
Unifenas,

a conclusão do ensino médio ou equivalente, fica ciente de que, em nenhuma hipótese, poderá

requerer a matrícula.
Para efetivação da matrícula, são exigidos o Histórico Escolar (original), o certificado de conclusão do ensino
médio ou equivalente etc. A não apresentação dos documentos solicitados para a matrícula e o não
comparecimento do candidato aprovado implicará a chamada do candidato seguinte na relação de classificação.
O candidato pode fazer o vestibular e, se aprovado, fazer a matrícula e trancá-la?
Não há trancamento de matrícula no primeiro período de Medicina.
Que objetos são permitidos no dia da prova?
- Sobre a carteira, permitem-se apenas cartão da inscrição, documento de identidade, caneta azul ou preta
(corpo transparente do tipo BIC), chocolate, barra de cereais, água ou suco.
- O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado de posse ou portando, mesmo que
desligados, telefone celular,smartphone, pager, tablet, calculadora, controle remoto, alarme de carro ou
quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos, em funcionamento, ou não, terá suas provas
anuladas, e será sumariamente eliminado do Processo Seletivo.
- Portanto, ele deverá guardar, antes do início das provas, em embalagem fornecida pela UNIFENAS, esses
objetos e, também, relógio, lápis, lapiseira, borracha, óculos escuros, bonés ou similares, bottons ou similares,
sob pena de eliminação do exame. A embalagem porta-objetos deverá ser lacrada e mantida debaixo da
carteira até a conclusão das provas.
- Mesmo após o término das provas, o candidato deverá manter o(s) equipamento(s) desligado(s) até o
portão de saída, evitando, portanto, o risco de sua eliminação do Processo Seletivo.
- A UNIFENAS não é responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados e não se responsabilizará
por perdas ou extravios deles ocorridos durante a realização das provas, nem por danos a eles causados.

Há segunda etapa no vestibular da UNIFENAS?
Não. As provas são realizadas em um único dia.
A UNIFENAS divulga lista de obras de literatura para o vestibular?
Não será cobrada leitura obrigatória de obras literárias. O candidato será avaliado com base nos conteúdos do
ensino médio. Desta maneira, serão abordados temas relacionados à Literatura Brasileira.

5
O programa das disciplinas do vestibular é divulgado?
Não. As provas são semelhantes às do ENEM. Portanto, em lugar de estabelecer conteúdos específicos, as
questões visam avaliar se o candidato é capaz de utilizar corretamente a Língua Portuguesa, compreender
fenômenos naturais e processos histórico-geográficos; interpretar dados e informações para tomar decisões e
enfrentar problemas; utilizar informações e conhecimentos para construir argumentação consistente. As
questões privilegiam a capacidade de aprender, do raciocínio, do pensar e da competência de ler, compreender,
interpretar e produzir textos, em todas as áreas.
Onde consigo as questões dos vestibulares passados?
No site (https://www.unifenas.br/vestibular/provaanteriores.asp ) estão as questões e os gabaritos dos
vestibulares realizados desde 2003.
Quantas questões têm a prova do vestibular?
A prova constará de uma Redação e de uma parte objetiva abrangendo o conteúdo programático do Ensino
Médio (Biologia, Química, Matemática, Física, Geografia, História e Português), com 42 questões de múltipla
escolha, com cinco alternativas, sendo apenas uma correta.
Qual o valor das provas?
A Prova de Redação tem valor de 35 (trinta e cinco) pontos, e a prova objetiva de 100 (cem) pontos,
perfazendo o total de 135 (cento e trinta e cinco) pontos.
Como se deve proceder em caso de dúvidas relativas às questões das provas?
Deverão ser apresentadas por escrito à Coordenadoria de Processos Seletivos, com a devida argumentação, até
a data e horário que constam do edital, mediante o preenchimento do formulário disponível no site
(www.unifenas.br/vestibular).
Pode haver alteração de gabarito?
Sim. No dia da prova, a partir das 21 horas, são divulgados os gabaritos preliminares das provas no site
(www.unifenas.br/vestibular ). Somente após a avaliação dos recursos de prova é que a Unifenas divulga os
gabaritos definitivos.
E quando há questão anulada?
Havendo questão anulada, seu valor será distribuído equitativamente entre as questões válidas da respectiva
prova.

Quais os conteúdos da prova objetiva?
A prova objetiva do Processo Seletivo versará sobre os conteúdos básicos de disciplinas agrupadas nas quatro
áreas determinadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, ou seja, ” Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da
Natureza e suas Tecnologias”, visando avaliar se o candidato é capaz de utilizar corretamente a Língua
Portuguesa, compreender fenômenos naturais e processos histórico-geográficos; interpretar dados e
informações para tomar decisões e solucionar problemas; utilizar informações e conhecimentos para construir
argumentação consistente.
A prova do Processo Seletivo terá como objetivo avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos
básicos necessários para o ingresso no ensino superior e para o exercício pleno da cidadania.
Se houver empate na pontuação entre dois ou mais candidatos, quais os critérios de desempate?
Havendo dois ou mais candidatos com o mesmo número de pontos, proceder-se-á ao desempate segundo o
seguinte critério: será considerado em primeiro lugar, dentre os empatados, o candidato que tiver obtido a
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maior nota na prova de Redação, desde que tenha atingido esse estágio. Nas questões da prova objetiva,
na seguinte ordem: Biologia, Química, Língua Portuguesa, Física, Matemática, Geografia e História. Caso
persista o empate, terá preferência o candidato com mais idade.
Há prova de língua estrangeira?
Não.
Todas as provas de redação do curso de Medicina são corrigidas?
- Não. Os cartões de respostas (prova objetiva), de todos os inscritos, serão processados e listados na ordem
decrescente de pontos. Porém, para correção das redações, o critério será de 7 (sete) vezes o número de
vagas para cada câmpus. Destes, serão convocados para matrícula, em primeira chamada, os candidatos
com a maior pontuação total para o câmpus de Alfenas e para o câmpus de Belo Horizonte, até o limite das
vagas, obedecendo-se à ordem decrescente do total de pontos obtidos. Os demais, que alcançarem o mínimo
de 45% (quarenta e cinco por cento) de rendimento na prova de Redação, ficarão na lista de espera para
futuras convocações, se houver vagas remanescentes.
- A redação será analisada por três corretores de forma independente. A nota final corresponde à soma das
notas atribuídas e divididas por três (média).
O candidato que não tiver a sua redação corrigida terá acesso a sua colocação na prova objetiva?
Sim, pela Internet (www.unifenas.br/vestibular ).
Há mais de uma convocação ou chamada para Medicina?
Sim, se houver vagas remanescentes as chamadas poderão ocorrer até às primeiras nas semanas do início das
aulas.

O que são vagas remanescentes?
As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas pelos alunos que passaram no vestibular, mas
não fizeram a matrícula na data determinada pela UNIFENAS. Havendo desistência ou não comparecimento de
candidatos classificados ou, ainda, a não apresentação dos documentos solicitados para a matrícula no prazo
estabelecido, serão convocados outros candidatos às vagas, obedecida a ordem de classificação.

Há vagas destinadas aos portadores de diploma registrado de curso superior para Medicina?
Não. Todos os candidatos ao curso de Medicina realizam as provas do vestibular da UNIFENAS.
Quais os documentos exigidos para a efetivação da matrícula?
a) Histórico Escolar do Ensino Médio (xérox legível autenticada);
b) Certificado de Conclusão de Curso de Ensino Médio (xérox legível) ou Diploma do Curso Técnico

(xérox

legível);
c) Cédula de Identidade (xérox legível);
d) Certidão de Nascimento ou Casamento (xérox legível);
e) Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos e Comprovante de Votação (xérox legível);
f) Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar para os brasileiros maiores de 18 anos, do sexo
masculino (xérox);
g) Duas fotos 3 x 4 recentes;
h) CPF (xérox legível);
i) Comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) (xérox legível);
j) Comprovante de pagamento da 1ª parcela da semestralidade (xérox legível);
k) Ficha complementar de matrícula devidamente preenchida (disponível no site http://matricula.unifenas.br);
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l) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado pelo candidato maior de 18 anos, ou seu
representante legal, ou procurador.
Atenção: Certificado de Conclusão de Ensino Supletivo. Necessariamente, deverão constar no verso o
registro do órgão oficial competente, o número da publicação no Diário Oficial ou confirmação de
regularidade pela Secretaria de Educação do Estado.
Atenção: Certificado do Ensino Médio (ou equivalente) de outros países, é necessário apresentar
duas cópias do original legalizado pelo Consulado Brasileiro no país do candidato; duas cópias autenticadas
da tradução oficial; duas cópias autenticadas da Declaração de Equivalência de Estudos realizados no
exterior A Declaração de Equivalência deve ter data anterior do Processo Seletivo.
Onde será realizada a matrícula?
As matrículas poderão ser feitas pela Internet http://matricula.unifenas.br e nos Câmpus (Alfenas: Rodovia MG,
179, km 0, Trevo.

Belo Horizonte: Unidade Jaraguá: Rua Boaventura, 50. Bairro Universitário).

Obs.: O candidato convocado, que optar por fazer a matrícula nos câmpus, poderá, caso queira, se for em
Alfenas, efetuar o pagamento do

boleto, no horário de 10 às 15 horas, nas agências bancárias existentes

no câmpus. Em outros horários, o pagamento deverá ser realizado em qualquer agência bancária, para
apresentação na efetivação da matrícula. No Câmpus de Belo Horizonte, não há agência bancária, portanto,
o candidato deverá levar o boleto quitado, bem como os demais documentos.
Para

a

matrícula

requerida

pela

Internet,

qual

o

prazo

para

enviar

a

documentação?

Os documentos deverão ser enviados, por sedex, no primeiro dia útil seguinte à data da matrícula.

Será

considerada a data da postagem e não de recebimento do sedex. A matrícula somente será considerada
efetivada se o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais for impresso, assinado e remetido à UNIFENAS
pelos Correios, acompanhado pela documentação exigida.

Se houver irregulridade na documentação, a

matrícula será indeferida. Não haverá prazos ou diligências para suprir ou substituir documentos.
Se eu desistir do curso no início das aulas, há restituição do valor pago na matrícula?

O aluno poderá desistir do contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o início das aulas, ocasião
em que receberá restituição de 80% (oitenta por cento) do valor inicial pago a título de matrícula
em sequência ao Processo Seletivo de admissão ao curso, ficando retido, para cobertura de custos
operacionais, o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do Artigo 49 da Lei 8.078
combinado com o Artigo 47 desta mesma Lei (CDC) e do Regimento Geral da UNIFENAS e cláusula
terceira do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
Caso o aluno ingressante (calouro) inicie as aulas em período posterior à data de início das aulas
previstas no calendário acadêmico, em razão de convocação para vagas remanescentes, considerarse-á a data de início o dia de pagamento de matrícula, para fins de restituição em caso de
desistência, momento em que será aberto o prazo de 5 (cinco) dias corridos para solicitação do
pedido de desistência, sendo a restituição em conformidade com os demais termos do item 7.9.
A documentação exigida para a efetivação da matrícula não será devolvida, mesmo em caso de
desistência do aluno.
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A UNIFENAS participa do FIES?
A UNIFENAS participa do Financiamento Estudantil - FIES, programa do Ministério da Educação, com
credenciamento junto à Secretaria da Educação Superior do MEC. Informações sobre o programa e os cursos
disponíveis podem ser obtidas no site: http://sisfiesportal.mec.gov.br.
É preciso fazer o vestibular para concorrer ao FIES?
Não, o candidato ao Financiamento Estudantil – FIES não precisa fazer vestibular nem estar matriculado na
instituição em que pretende se inscrever. Informações sobre o programa e os cursos disponíveis podem ser
obtidos pelo site http://sisfiesportal.mec.gov.br.

A UNIFENAS participa do PROUNI?
A UNIFENAS participa do ProUni e concede bolsas integrais para alunos que preenchem os requisitos
estabelecidos pelo programa. Os candidatos devem realizar a prova do ENEM como condição para inscrever-se
no processo seletivo do MEC e submeter-se aos critérios de seleção. Informações sobre o programa e os cursos
disponíveis podem ser obtidos pelo site http://prouniportal.mec.gov.br/.
É preciso fazer o vestibular para concorrer a uma bolsa do PROUNI?
Não, o candidato à bolsa do Prouni não precisa fazer vestibular nem estar matriculado na instituição em que
pretende se inscrever. Informações sobre o programa e os cursos disponíveis podem ser obtidos pelo
site http://prouniportal.mec.gov.br/.
Qual a diferença entre o Prouni e o SISU?
O Prouni oferece bolsas de estudos em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e
sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.
O Sisu é o sistema informatizado, gerenciado pelo MEC, por meio do qual as instituições federais de educação
superior participantes selecionam novos estudantes exclusivamente pela nota obtida no ENEM.
Como funciona a metodologia PBL do curso de Medicina-BH?
No curso de Medicina – Câmpus BH a proposta pedagógica fundamenta-se na utilização de metodologia ativa
de aprendizagem, utilizando como modelo o *PBL – Problem-Based Learning (Aprendizagem Baseada em
Problemas) e nos serviços de saúde que prestam o atendimento à população de Belo Horizonte.
A organização do currículo é feita em módulos temáticos, com integração das disciplinas dentro de cada
módulo. Há diversificação de cenários de aprendizagem para o desenvolvimento dos módulos temáticos e
aquisição das competências previstas: salas de grupos tutoriais, laboratórios (ciências básicas e simulação),
centros de saúde e entorno, centros de especialidades médicas, asilos, unidades de saúde mental, unidades de
pronto atendimento e hospitais. A atividade de prática médica acontece desde o 1º período, em todos os
módulos. A ênfase da formação é em atenção primária à saúde, com forte integração ao SUS da cidade de Belo
Horizonte. Independentemente do cenário, os estudantes sempre estão acompanhados e orientados por
professores.
Internato médico supervisionado – Medicina BH
A partir do 5° ano do curso de Medicina – Câmpus de Belo Horizonte, no Estágio Supervisionado - Internato, os
estudantes realizam atividades médicas inseridos em Equipes de Saúde da Família e em cenários hospitalares.
Os cenários selecionados para a realização dessas atividades são: Hospital Infantil São Camilo, Santa Casa de
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Misericórdia de Belo Horizonte, Hospital Madre Teresa e Hospital Municipal Odilon Behrens. Mais informações no
site: http://www.unifenas.br/graduacao.asp

