
Errata 1 

 

Errata ao Edital do Vestibular para o curso de Medicina da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - 

FASEH 

 
A diretoria da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana – FASEH torna público a Errata nº 1 ao Edital Nº 
002_MED/2023_FASEH, publicado no site da Instituição e Aietec no dia 25 de outubro de 2022, nos seguintes 
termos: 
 

Art. 1º: Altera-se a redação do item 3, para alteração do seguinte item: 

3.1. O Processo Seletivo 2023/1 para ingresso ao Curso de Bacharelado em Medicina, ministrado pela Faculdade 

da Saúde e Ecologia Humana – FASEH, com funcionamento no campus Vespasiano, situado na Rua São 

Paulo, 958, Jardim Alterosa, Vespasiano/MG, oferece 40 (quarenta) vagas, para o período integral com duração 

mínima de 6 (seis) anos e destina-se a candidatos que possuam Certificado de Conclusão do Ensino Médio. 

 

Art. 2º: Altera-se a redação do item 4, para alteração dos seguintes itens: 

4.3. As inscrições para o Processo Seletivo 2023/1 estarão abertas no período de 25 de outubro de 2022, a partir 

das 15h00min, a 09 de janeiro de 2023, até às 20h00min, disponíveis exclusivamente pela internet, nos sites 

https://www.aietec.com.br e https://www.faseh.edu.br/medicina/, mediante o preenchimento da Ficha de 

Inscrição e do pagamento do valor correspondente da taxa de inscrição de R$ 300,00, por meio de boleto 

bancário, em qualquer agência bancária. A efetivação da inscrição dar-se-á somente com o pagamento da 

taxa de inscrição. Não serão concedidas isenções da taxa de inscrição e/ou dilações de prazo de vencimento 

do boleto. 

4.3.1. O último dia de pagamento e data de vencimento de boleto bancário será 09 de janeiro de 2023 até às 20h00. 

 

Art. 3º: Altera-se a redação do item 11, para a inclusão do seguinte item: 

11.8.4. Para candidatos que tiverem disciplinas cursadas no exterior e desejarem solicitar dispensa de disciplinas, 

somente será considerado para análise as disciplinas cursadas em Instituição de Ensino Superior 

Estrangeira que estiver listada no diretório do World Directory of Medical Schools (https://www.wdoms.org/), 

respeitando o previsto no item 11.8.1.  

 

Art. 4º: Os demais itens deste edital permanecem inalterados. 

 

Vespasiano, 09 de janeiro de 2023. 

Diretor Pedro Henrique Neves de Carvalho 

Faculdade da Saúde e Ecologia Humana 

FASEH 
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