
FAMEMA - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 
 

A Famema adota o Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista (PIMESP) garantindo 

que 15% (quinze porcento) das vagas nos cursos de ENFERMAGEM e MEDICINA sejam ocupadas por 

candidatos que cursaram integralmente o Ensino Fundamental e Médio em Escolas Públicas ou a Educação de 

Jovens e Adultos em Escolas Públicas (EP). Dentro destes 15% (quinze porcento) do número total de vagas da 

Famema destinadas ao PIMESP serão contempladas 35% (trinta e cinco porcento) das vagas para candidatos 

egressos de escolas públicas que se autodeclaram como Pretos, Pardos ou Indígenas (EP PPI).  
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Número 

total de 

vagas 

reservadas 

para o 

PIMESP 

Número de vagas 

PIMESP para 

candidatos 

egressos do ensino 

fundamental e 

médio de escolas 

públicas, 

independentemente 

da questão de cor 

ou raça (EP). 

Número de 

vagas 

PIMESP 

para 

candidatos 

egressos do 

ensino 

fundamental 

e médio de 

escolas 

públicas 

(EP) e que se 

autodeclaram 
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Indígenas 

(PPI) 

Enfermagem 

– FAMEMA  

40 34 4 2 6 4 Port. CEE/GP 

522, 

14/12/2011 

Medicina - 

FAMEMA 

80 68 8 4 12 6 Port. CEE/GP 

522, 

14/12/2011 

 

Na inexistência de candidatos autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas, egressos de escola pública no Ensino 

Fundamental e Médio classificados, as vagas por eles não ocupadas serão preenchidas por candidatos que tenham 

cursado o Ensino Fundamental e Médio integralmente em Escolas Públicas, independentemente da questão de cor 

ou raça. 

 

 

Considera-se Escola Pública a instituição de ensino criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder 

Público, nos termos do inciso I, do art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A gratuidade do ensino 

não indica, necessariamente, que a escola seja pública. Escolas vinculadas a fundações, cooperativas, Sistema S 



(SESI, SENAI, SESC, SENAC) etc., embora gratuitas, são consideradas particulares em função de sua 

dependência administrativa junto ao setor privado. Os candidatos que obtiveram bolsas em escolas particulares 

não poderão concorrer às vagas do PIMESP.   

 

São considerados candidatos egressos do ensino público, exclusivamente, aqueles que tenham cursado 

integralmente o Ensino Fundamental e Médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA ou tenham obtido certificado de conclusão com base no 

resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, do exame para certificação de Competências de Jovens 

e Adultos – ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 

realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 

 

Os candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental e Médio em Escolas Públicas e que 

tenham interesse em concorrer às vagas destinadas ao PIMESP deverão no ato da inscrição informar essa 

condição, de modo obrigatório. Os candidatos egressos do ensino público que se autodeclaram como Pretos, 

Pardos ou Indígenas (PPI) também devem fazer a autodeclaração de cor ou raça no ato da inscrição, de modo 

obrigatório, selecionando a opção do curso a qual indica sua condição.  

A comprovação de ter estudado integralmente em escola pública se dará no ato da matricula, por meio do 

histórico escolar completo do Ensino Fundamental e Médio ou equivalente. 

 

O Sistema de classificação Famema/PIMESP considerará apto a ser classificado o 

candidato que, além de ser egresso do ensino público independentemente da questão de 

cor ou raça (EP) ou ser candidato egresso do ensino público que se autodeclare como 

Preto, Pardo ou Indígena (EP PPI), obtenha em relação a maior pontuação obtida nos 

cursos de medicina e enfermagem da FAMEMA, nota padronizada igual ou maior à, 

respectivamente, a 90% e 70%. 

  

Curso Pontuação 

Medicina Maior pontuação x 90/100 

Enfermagem Maior pontuação x 70 /100 

 

 Como referência, no vestibular realizado para ingresso na FAMEMA em 2014 essa 

pontuação correspondeu a:  

  

Curso Pontuação 

Medicina 3.297,732 

Enfermagem 1.982,067 

As vagas remanescentes oriundas da inexistência de candidatos classificados nessas 

condições serão destinadas para a lista de classificação geral do Vestibular. 

Os candidatos concorrentes a ocupação das vagas por meio do PIMESP que não 

obtenham a pontuação padronizada prevista e/ou que não documentem a sua condição 

de acordo com as exigências previstas serão classificados junto com os candidatos não 

concorrentes ao PIMESP.  

 


