
 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

LEGALIDADE DA VINCI 

1. É ACEITO PELO MEC?  O curso é reconhecido e autorizado pelo MEC do Paraguai, 

sendo assim, conforme o tratado do Mercosul, as instituições reconhecidas pelo 

MEC de Universidades estrangeiras também poderão ser reconhecidas no Brasil. 

A universidade bem como a carreira de Medicina está autorizada para seu 

funcionamento pelo CONES (Conselho Nacional de Educação Superior) segundo. 

Res. 147/2019 

 

2. A Da Vinci foi criada pela Lei nº 3.687 e adapta seu funcionamento às normas 

estabelecidas na Lei nº 136/93 “SOBRE UNIVERSIDADES”, e a Lei nº 1264/98 

“GERAL DA EDUCAÇÃO. Nosso curso de medicina é autorizado pelo Cones 

(Conselho Nacional de Ensino Superior), somos certificados pelo MEC e nossos 

diplomas são legítimos. 

PROPOSTA ACADÊMICA DA VINCI 

1. TEM GARANTIA DE QUALIDADE?  

A da Vinci é a 1ª Faculdade de Medicina em Salto de Guairá em processo de 

Autoavaliação para efeitos de Acreditação pela Aneaes.  (Agencia Nacional de 

Avalição e Acreditação da Educação Superior). 

2. QUANTAS TURMAS FORMADAS?  A Universidade existe a mais de 13 anos, 

porém o curso de medicina iniciou em 2018, por isso a primeira turma irá se 

formar em 2023.  

3. COMO E A GRADE DO CURSO? Flexível e semestral, qualidade do sistema 

Arcusur, em sintonia com o Mercosul com uma equipe de professores de alto 

nível com experiência no Brasil e sistema de ensino focado na prática, raciocínio 

clínico e PBL. 

4. TEM AULAS PRÁTICAS?  Aulas práticas com laboratórios e equipamentos de alto 

nível, com cadáveres para estudos desde o 1.º semestre e aulas práticas no 

Hospital a partir do 5.º semestre por meio de Convênios com o Ministério de 

Saúde e Hospitais privados.  

5. QUE INSFRAESTRUTURA TEM?   Morgue com câmara de armazenamento para 4 

cadáveres. Mesa para dissecações e análises forenses. Sistema de prevenção e 

biossegurança, microscópios de última geração e projeção. Laboratório de 

Anatomia com maquetas anatômicas. Laboratório de Primeiros Auxílios. 

Laboratório de informática. Biblioteca com acervo de mais de 500 livros, além da 

Biblioteca Virtual REVA com mais de 10 milhões de livros. Sala de enfermagem, 



 
 

primeiros socorros e prática comunitária. Sala de amamentação. Aulas com 

equipamento completo. Espaços de lazer. 

6. FAZEM APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS?  Sim, para aproveitamento será 

necessário a apresentação do Histórico do Curso realizado na área da saúde, e 

as ementas das disciplinas que você concluiu. Com esta documentação a 

Coordenação do Curso poderá avaliar o que terá aproveitamento.  Cada 

disciplina deverá ter como mínimo 75% de coincidência entre seu conteúdo. 

7. O DIPLOMA É VALIDO NO BRASIL?  Para atuar no Brasil o aluno precisa fazer a 

prova do revalida (questões sobre as matérias estudadas durante o curso, 

lembrando que nossa grade é semelhante a grade do Brasil, o que facilita muito) 

ou fazendo transferência. Mas ao se formar no Paraguai, você poderá atuar lá. 

8. COMO FUNCIONA O REVALIDA?  Não se preocupe com o revalida, a 

Universidade fará um direcionamento específico para os alunos que queiram 

fazer as provas e oferece um acompanhamento exclusivo com médicos 

brasileiros que estudaram no Paraguai.  Como toda a prova é referente as 

matérias estudadas.  

9. PRECISA FAZER VESTIBULAR?  Não, no Paraguai isto não e preciso. O que se 

realiza e um curso preparatório prévio chamado Propedêutico para nivelar 

conhecimentos.  

10. PRECISA TER CONHECIMENTO DE ESPANHOL?  Não precisa ter conhecimento 

de espanhol, até mesmo porque 90% dos alunos que ingressam na universidade, 

não falam nem o básico, mas faz parte da nossa grade as aulas em espanhol.  

11. A MODALIDADE DE ESTUDO E EAD?  Nós não trabalhamos com curso de 

medicina EAD em razão do conteúdo que precisa ser estudado na Universidade, 

com exceção nesse ano de 2022 em razão da pandemia, oferecemos aulas na 

modalidade online, mas ao vivo através da plataforma da Universidade. Em 2023 

as aulas voltarão a ser totalmente presenciais. 

12. HORARIOS DE AULA?  Pelo geral os horários de aulas são de 8 às 16 Hs. No geral 

o estudante precisa estar disponível diariamente entre 9 a 15 horas por dia, 

inclusive sábado de manhã.  

VALORES DA VINCI E ADMISSAO 

1. QUAL O VALOR? 

Matrícula 1.600.000 Gs e 11 mensalidades de 1.620.000 Gs. para o primeiro ano. 

Outros valores, solicitar tabela vigente.  

2. A UNIVERSIDADE OFERECE BOLSA?  A instituição oferece bolsa integral e meia 

bolsa para alunos que já são estudantes, de acordo com sua média acadêmica. 

As vagas são limitadas e a convocação é feita uma vez por ano. 

3. QUAIS DESCONTOS OFERECEM?  Sim, temos vários descontos, dentre eles, os 

descontos para quem já tem uma graduação; descontos para estudantes da 



 
 

mesma família; descontos para notas do ENEM (de 2019 em diante); e descontos 

para pagamento em dia. 

4. REQUISITOS PARA ADMISSAO  
Teste psicotécnico. Frequência no curso preparatório. Apresentação de documentos. 

Pagamento de taxas.  

DOCUMENTOS 

 
 

SALTOS DE GUAIRA/ MORAR NO PARAGUAI 

1. ONDE FICA?  A universidade tem campus em Salto del Guairá/Paraguai. Fica a 

20km de distância de Guaíra/PR.  Também com fronteira com o estado de MS. A 

cidade e segura e tranquila. Existe uma comunidade grande de brasileiros 

morando, além de universitários, estudantes de medicina.  

2. MORADIA.  Em Salto del Guaira, um apartamento com 2 quartos, 1 banheiro, 

sala e cozinha custam aproximadamente R$ 1.200 por mês, por exemplo. 

3. ALIMENTAÇÃO.  Uma refeição, em um restaurante comum, custa em média R$ 

15. O supermercado custa pelo menos R$ 250,00 por pessoa por mês. 

4. TRANSPORTE PÚBLICO.  Embora o sistema de transporte público no Paraguai 

não tenha sido melhor, ele evoluiu e o custo do bilhete é um pouco inferior a R$ 

2. 

5. DESPESAS TOTAIS ESTIMADAS: Você pode viver pagando despesas sem 

comprimir R$1. 800,00 a R$2.500,00 por mês, em média. 

6. BENEFICIOS PARA ESTUDANTES DA VINCI, Oferecemos descontos em lojas e 

comércios de Salto de Guaira com ate 20% de desconto apresentando 

carteirinha da ULDV. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


