Vestibular 2018
PERGUNTAS FREQUENTES
- A minha preferência por determinado semestre pode interferir na minha chance de matrícula?
MEDICINA
Não. Ressaltamos que os 100 melhores classificados que comparecerem à matrícula cursarão Medicina no Einstein,
independentemente de sua preferência de semestre.
ENFERMAGEM
Os candidatos ao curso de graduação em enfermagem não farão opção por 1º ou 2º semestre: a classificação geral do
candidato é que definirá. Os sessenta primeiros colocados são elegíveis para a turma de 1º semestre e as posições
entre 61 e 120 são elegíveis para o 2º semestre.

- A minha preferência por determinado semestre será obrigatoriamente atendida?
MEDICINA
Não. Trata-se apenas de uma demonstração de intenção. Ela levará em consideração a lista de classificação e o
percentual de alunos que escolherem início de curso para 1º semestre ou 2º semestre.
ENFERMAGEM
Os candidatos ao curso de graduação em enfermagem não farão opção por 1º ou 2º semestre: a classificação geral do
candidato é que definirá. Os sessenta primeiros colocados são elegíveis para a turma de 1º semestre e as posições
entre 61 e 120 são elegíveis para o 2º semestre.

- Que critérios serão usados para a alocação dos alunos?
MEDICINA
O processo seguirá sempre a lista classificatória e privilegiará o preenchimento completo da turma que inicia aulas no 1º
semestre. Aqueles que naturalmente, por ordem de classificação, estejam alocados em turma de 1º semestre, mas
desejem iniciar somente no 2º semestre, deverão aguardar o resultado das matrículas de chamada subsequente . Sua
matrícula estará efetivada, mas iniciar no 2º semestre dependerá de um pareamento de interesses.

- Vocês podem dar um exemplo de alocação de alunos segundo estes critérios?
MEDICINA
Um candidato que após matrícula esteja, pela lista classificatória, na 36ª posição e queira iniciar no 2º semestre, terá
sua preferência atendida apenas se houver um aluno matriculado entre as posições 51ª e 100ª que deseje cursar a
partir do 1º semestre. O inverso é verdadeiro. Os resultados sobre atendimento de preferência por semestre a ser
cursado serão conhecidos após o fechamento das matrículas de cada chamada, conforme datas previstas em edital.
- A minha escolha de semestre pode refletir sobre a possibilidade de conseguir bolsa de estudos ou financiamento?
MEDICINA
Ressaltamos que esse sistema de alocação de turmas não guarda qualquer relação com o processo de concessão de
bolsas de estudo e financiamentos. Os candidatos interessados em Apoio Financeiro devem enviar sua solicitação
conforme orientações disponíveis no site. As solicitações serão analisadas e priorizadas de acordo com critérios
econômicos e poderão ser contempladas com uma Bolsa de Estudos ou com um Crédito Estudantil Einstein. O resultado
será comunicado por e-mail, juntamente com a aprovação do candidato no Vestibular.
ENFERMAGEM
As bolsas de estudo Melhores Ingressantes são destinadas aos alunos que obtiveram ótimo desempenho no processo
seletivo e foram classificados nas dez primeiras posições da relação de aprovados para o curso da Graduação em
Enfermagem da FICSAE. Os candidatos classificados entre a 11ª e 20ª posição, serão contemplados com essa categoria
de bolsa, somente se optarem pela matrícula para 2º semestre (Ingressantes 2º semestre). É um benefício concedido
ao estudante, na forma de desconto de 100% sobre os valores das mensalidades no 1º ano do curso. Terão validade
para o período de um ano letivo (12 meses). Após o término da bolsa o aluno poderá ingressar nos Programas de
Extensão (monitoria ou Iniciação Científica) oferecidos pelo Hospital Israelita Albert Einstein que inclui descontos no
valor da mensalidade.

