
 

  
Considerações sobre o Edital do Vestibular 2021/1 para o curso de Medicina da 

Universidade do Sul de Santa Catarina 
 
O Centro Acadêmico de Medicina Professor Murillo Capella, juntamente com o Centro            
Acadêmico de Medicina Dr. Geraldo Althoff, a Associação dos Estudantes de Medicina de             
Santa Catarina - UNISUL, a Associação Atlética Acadêmica de Medicina Unisul Pedra            
Branca, o Diretório Central do Estudantes Unisul Norte e o Diretório Central dos Estudantes              
Unisul Sul demonstram, por meio desta, completo descontentamento diante das mudanças           
propostas pelo grupo empresarial Ânima Educação a este curso que tanto prezamos pela             
qualidade e integridade. As queixas são tanto no âmbito acadêmico (mudança de plano de              
ensino de disciplinas essenciais que passaram a ser ministradas em unidade virtual,            
admissão excessiva de alunos de transferência externa sem apresentar acolhimento          
necessário, aumento exagerado do valor da mensalidade sem nenhuma proposta de bolsa            
ou financiamento estudantil pela instituição, entre outros), quanto no âmbito do edital de             
ingresso por vestibular para 2021/1. 
 
Algumas mudanças, são sim necessárias e bem-vindas, porém, a Ânima Educação tem            
agido de maneira abrupta e sem a compreender a atual situação mundial, com abertura, por               
exemplo, de processo de transferência externa em meio à pandemia. 
 
A título de exemplo, de maneira precipitada e sem consulta prévia às representações             
estudantis, o grupo Ânima autorizou a transferência externa de centenas de alunos para o              
curso de Medicina sem dar o devido suporte aos egressos de outras universidades e, de               
forma irresponsável, permitiu a entrada dos alunos semanas após o início do semestre             
letivo - mesmo após a realização das primeiras provas - prejudicando o bom funcionamento              
das aulas. O prejuízo na qualidade do ensino ofertado é notório tanto para os acadêmicos               
que já estavam na Unisul, quanto para os transferidos que perderam inúmeras aulas,             
provas e atividades.  
 
Aqui vale um adendo, no dia 28 de agosto de 2020 o Ministério da Educação (MEC)                
publicou a portaria de nº 258 que institui medidas cautelares a serem cumpridas pela              
UNISUL. Dentre estas medidas, está a suspensão de ingresso de novos estudantes em             
vagas novas e em vagas remanescentes no curso de Medicina do campus Tubarão, por              
qualquer tipo de processo seletivo. Assim, embora suspenso o processo seletivo no campus             
Tubarão, a entrada de novos estudantes ocorrerá, ao que tudo indica, no final deste ano               
para o campus Pedra Branca e com um processo seletivo dúbio e excludente.  
 
Até 2020/2, portanto, o ingresso no campus Pedra Branca ocorria por meio de vestibular              
realizado pelo Sistema ACAFE, ou por transferência externa. Deste modo, não era            
necessário possuir nenhum outro pré-requisito para obter vantagem na aprovação. 
 
Ao que se refere ao edital divulgado no dia 06 de Outubro de 2020, o processo                
assemelha-se a uma “gincana”, a qual permite diferenciar ainda mais os participantes            
quando se trata de oportunidades e poder aquisitivo, da mesma maneira que furta qualquer              
isonomia do processo seletivo. Conforme o proposto pela Fundação VUNESP (responsável           
pelo processo seletivo), atividades como possuir proficiência em língua inglesa ou  

 



 
 
espanhola, participação em atividade voluntária ou esportiva entre outubro de 2019 e            
novembro de 2020 e a divulgação gratuita da imagem em um vídeo de 02 minutos sobre                
“Qual o meu projeto com o curso de Medicina” servem como complemento da nota da prova                
seletiva. Diante disso, questionamos a contradição na intenção de que tipo de aluno o curso               
deve ser preenchido. Por um lado, a admissão descontrolada e desenfreada de alunos por              
transferência externa e, por outro, um processo seletivo rígido e excludente de pessoas sem              
devidos privilégios. 
 
Outra questão que nos preocupa é o valor exorbitante da mensalidade que atingirá R$              
9.500,00 no semestre 2021/1 sem qualquer auxílio de bolsa ou financiamento divulgado            
pela instituição de ensino, a qual passará a ser privada, com a consequente redução de               
verba para bolsas governamentais. 
 
A fim de sabermos a opinião dos alunos, disponibilizamos um formulário com respostas             
anônimas. Das 198 respostas, 152 foram de desacordo com o edital. Faremos, a seguir, a               
exposição de alguns apontamentos: 
 
“Quando li, logo identifiquei como uma gincana, a qual quem possui mais privilégios e poder               
aquisitivo maior vence. Estamos em período de pandemia e isso ainda impossibilita mais             
muitas coisas. E essa mensalidade de 9.500 sem nenhuma proposta de bolsa ou             
financiamento pela universidade?” 
 
“Inscrição pro BBB? Classificação para as olimpíadas? Seleção pro mestrado em Harvard?            
Não! Tudo isso para entrar em um faculdade com custo mais de 8 mil reais, colocando um                 
nível requerido para entrada muito acima da grande maioria dos serviços educacionais do             
país.” 
 
“Sou aluna do curso de Medicina, estudei em escola pública por toda minha vida, fazia               
ensino médio integrado ao técnico, estudava em período integral, pois era a escola com um               
" melhor nível de ensino" que se encaixava na minha realidade. Por estudar em período               
integral nunca consegui fazer um bom curso de inglês ou participar de muitos projetos              
voluntários ou esportivos (estudava das 8:00 as 17:00, pegava ônibus e demorava mais de              
50 minutos até chegar em casa). Me considero uma boa aluna, com médias acima de 8,5                
em todos os semestres da faculdade, participo de vários projetos extra curriculares, sou             
representante de turma, faço iniciação científica... Mas, se fosse pelo edital atual eu não              
seria aluna UNISUL. Acredito que esse edital é extremamente excludente e elitista!” 
 
“Acredito ter sido uma decisão muito precipitada, tendo em vista o momento que vivemos e               
a situação dos candidatos ao passarem o ano todo se preparando para realizar o vestibular               
da acafe com intuito de ingressar na unisul, só para no final do ano sair a divulgação de                  
mudanças do sistema de vestibular, comprometendo assim o ano todo de estudo dos             
candidatos.” 
 
“Excessivo em fases e abre precedentes para vendas ilegais de vagas, já que usa critérios               
subjetivos.” 
 
“Achei que a Unisul foi extremamente irresponsável em publicar esse edital com essas             
exigências principalmente nesse período de pandemia e mais ainda com tão pouco tempo             
de antecedência. Muitos vestibulandos vem se programando e estudando ha meses para            
uma prova do sistema ACAFE, estilo tradicional com questões de múltiplas escolhas e             
redação, sem nem suspeitar das novas regras que seriam impostas para o ingresso na              
MED-UPB, e muitos estudantes também não tiveram oportunidade de praticar trabalhos  
 



 
 
voluntários durante esse período, especialmente no ano de 2020 com todas as restrições             
que vem acontecendo. Para que a Unisul/ Anima exija tantas qualificações específicas dos             
alunos/ vestibulandos muita coisa tem que mudar, a começar pela própria instituição, que             
deve oferecer uma maior atenção aos estudantes já matriculados, e uma infraestrutura            
MUITO DIFERENTE da atual (o que se não me engano já tinha sido prometido durante a                
compra pela ANIMA e abertura de mais vagas para transferências), além de ser necessário              
divulgar esse edital com MUITO MAIS antecedência para que todos possam se programar             
com o devido tempo e atenção. Além disso, não fica claro a respeito da abertura de vagas                 
para transferidos novamente. Serão +60 vagas pros transferidos além das 60 pelo            
vestibular? Unisul/ Anima, sei la quem está lidando com isso, já passaram dos limites.” 
 
“Muitos critérios que excluem os candidatos antes mesmo de tentarem fazer a prova.” 
 
Por fim, diante dos diversos questionamentos e descontentamentos, hoje, como alunos           
UNISUL, estamos cada vez mais preocupados e, até mesmo indignados, com a nossa             
qualidade de ensino que está sendo tomada perante as diversas atitudes precipitadas,            
desrespeitosas e gananciosas do Grupo Ânima desde que assumiu a nossa Universidade.            
Portanto, esperamos por: soluções cabíveis, atitudes menos ambiciosas, editais que          
prezam por mais oportunidades e menos elitismo, transferências com seleção justa e de             
qualidade, oferta de bolsas e meios que permitem a permanência estudantil, entre outros.             
Assim, com atitudes bem pensadas e aliadas à manutenção da qualidade de ensino,             
poderemos, no futuro, nos orgulhar de termos sido alunos UNISUL. 
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