
ERRATA 01 

 

Errata ao Edital do Vestibular 2022/1 para o curso de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi 

A reitoria da Universidade Anhembi Morumbi torna pública a Errata ao Nº EDITAL Nº 001_MED/2022, publicado no 

site da instituição no dia 1º de outubro de 2021, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º - Altera-se a redação do item 5, para inclusão e alteração nos seguintes itens: 

5.2.5.3 A entrega deste documento deverá ser realizada no período de 01/10 a 11/11/2021 via upload na 
Plataforma Digital da Etapa I pelo link http://inspiralion.com.br/ que será disponibilizado no site 
www.vunesp.com.br e https://portal.anhembi.br. 

5.2.6.1 Os vídeos deverão ser postados no formato mp4 no período do dia 01/10 a 17/11/2021 via upload, 
na Plataforma Digital da Etapa I, pelo link http://inspiralion.com.br que será disponibilizado no site 
www.vunesp.com.br e https://portal.anhembi.br. 

 

Art. 2º - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 
 

São Paulo, 13 de outubro de 2021. 

 

Profa. Mônica Dominicis Orcioli 

Universidade Anhembi Morumbi 

  



 
ERRATA 02 

 

Errata ao Edital do Vestibular 2022/1 para o curso de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi 

A reitoria da Universidade Anhembi Morumbi torna pública a Errata ao Nº EDITAL Nº 001_MED/2022, publicado no 

site da instituição no dia 1º de outubro de 2021, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º - Altera-se a redação do item 10, para alteração e inclusão dos seguintes itens: 

10.15 O resultado do Vestibular 2022/1, regulamentado pelo presente instrumento, será válido apenas para 1º período do 
curso de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi. Portanto, não é possível alteração ou a progressão de 
semestre. Deste modo, fica ciente o estudante que eventualmente possuir disciplinas/conteúdos formativos que 
possam ser objeto de aproveitamento de estudos, da impossibilidade de cursar unidades curriculares distintas 
daquelas ofertadas no primeiro período do curso de Medicina, tendo em vista que o processo seletivo em tela é 
para as vagas de ingressantes disponíveis neste ano. 

10.23 As inscrições neste processo não possibilitarão o acesso as bolsas do Programa Aluno Bolsista da Universidade 
Anhembi Morumbi. Desta forma, os candidatos inscritos neste processo não poderão concorrer a bolsas de estudo 
do referido programa. 

 

Art. 2º - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 
 

São Paulo, 09 de novembro de 2021. 

 

Profa. Mônica Dominicis Orcioli 

Universidade Anhembi Morumbi 

 
 


