USCS abre inscrições para o Vestibular de Medicina
08/04/2015
A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) está com inscrições abertas para o
processo seletivo do curso de Medicina. O período de inscrição segue até 8/6.
A prova, realizada pela Fundação Vunesp, será aplicada no dia 28/6, domingo, em duas etapas,
das 9h às 13h e das 15h às 18h, no Campus Barcelona, na Avenida Goiás, 3400, Bairro
Barcelona, na cidade de São Caetano do Sul. São oferecidas 60 vagas.
No último vestibular a universidade recebeu 2.552 inscritos, o que representa 43 candidatos
por vaga, deste total 40% eram de fora do estado de São Paulo.
O edital do processo seletivo pode ser consultado no link www.vunesp.com.br
Estrutura - O curso de medicina da USCS é oferecido no Campus Centro (Rua Santo Antônio,
50, Centro). A estrutura da Universidade para o curso é composta, entre outros destaques, por
cinco laboratórios, como, por exemplo, o de morfologia, no qual serão utilizados robôs no
lugar de cadáveres.
O método de ensino utilizado é o PBL (Problem Based Learning), ou Aprendizagem Baseada em
Problemas. Já no início do curso, o estudante de medicina da USCS atua, uma vez por semana,
nas Unidades Básicas de Saúde de São Caetano do Sul, em atividades com supervisão de
professores e profissionais.
Mais informações no site da USCS: www.uscs.edu.br, ou da VUNESPwww.vunesp.com.br
Serviço:
Vestibular Medicina USCS
Período das inscrições: até 8/6/2015
Como se inscrever: pelos sites www.uscs.edu.br e www.vunesp.com.br
Taxa de inscrição: R$ 300,00
Data da prova: 28/6/2015, das 9h às 13h e das 15h às18h
Local da prova: USCS, na Avenida Goiás, 3400- Bairro Barcelona- São Caetano do Sul
Resultado: 21/7/2015, pelo site www.vunesp.com.br
Mais informações disponíveis nos sites da USCS e VUNESP
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