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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria de Processos Seletivo
Processo SEI nº 2350.01.0012947/2021-33

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO – VESTIBULAR UEMG 2022
A Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a Primeira Retificação do Edital do
Processo Seletivo – Vestibular UEMG 2022, que trata da alteração dos horários para inscrições, da alteração nos procedimentos de matrícula para a
Categoria I do PROCAN, da alteração no Cronograma para matrícula, de orientações para procedimentos em caso de empate na nota dos candidatos e de
alterações no Quadro de Vagas.
Onde se lê:
5.1. A inscrição no Vestibular UEMG 2022 deverá ser realizada exclusivamente pela internet, na página eletrônica vestibular.uemg.br no período entre 9h
do dia 18/01/2022 e 18h do dia 09/02/2022, observado o horário oficial de Brasília.
5.1.1. As inscrições para as vagas reservadas ao PROCAN e à Inclusão Regional, bem como a solicitação de isenção da taxa de inscrição, somente serão
aceitas no período entre 9h do dia 18/01/2022 e 18h do dia 24/01/2022, observado o horário oficial de Brasília.
Leia-se:
5.1. A inscrição no Vestibular UEMG 2022 deverá ser realizada exclusivamente pela internet, na página eletrônica vestibular.uemg.br no período entre 23h
do dia 18/01/2022 e 23h do dia 09/02/2022, observado o horário oficial de Brasília.
5.1.1. As inscrições para as vagas reservadas ao PROCAN e à Inclusão Regional, bem como a solicitação de isenção da taxa de inscrição, somente serão
aceitas no período entre 23h do dia 18/01/2022 e 23h 59m do dia 24/01/2022, observado o horário oficial de Brasília.

Onde se lê:
13.3. O candidato classificado na categoria I do PROCAN, no Resultado de Classificação, deverá se apresentar à Comissão Local de Heteroidentificação,
conforme cronograma, local e horário a serem divulgados na página eletrônica vestibular.uemg.br.
13.3.1. Antes de se apresentar à Comissão de Heteroidentificação Local, o candidato da Categoria I classificado, deverá entregar a documentação
requerida para a matrícula, na secretaria acadêmica da Unidade, ficando a confirmação de sua matrícula condicionada ao resultado do procedimento
de heteroidentificação.
13.4. Os candidatos CLASSIFICADOS no "Resultado de Classificação Após Realização do Procedimento de Heteroidentificação / 1ª Chamada de Matrícula"
deverão realizar matrícula entre os dias 11 e 15/04/2022, por meio do preenchimento do Requerimento de Matrícula e de entrega da documentação
estabelecida no item 14 deste Edital.
Leia-se:
13.3. O candidato aprovado na Categoria I do PROCAN, no Resultado de Classificação, deverá se apresentar à Comissão Local de Heteroidentificação,
conforme cronograma, local e horário a serem divulgados na página eletrônica vestibular.uemg.br.
13.4. Os candidatos CLASSIFICADOS no "Resultado de Classificação Após Realização do Procedimento de Heteroidentificação / 1ª Chamada de Matrícula"
deverão realizar matrícula entre os dias 11 e 20/04/2022, considerando apenas os dias úteis, por meio do preenchimento do Requerimento de Matrícula e
de entrega da documentação estabelecida no item 14 deste Edital.

Onde se lê:
11.2. Em caso de empate na nota dos candidatos, terá prioridade o candidato que:
11.2.1. Comprovar ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério
inicial, conforme a Lei Federal nº 13.184, de 4 de novembro de 2015;
11.2.2. Tiver idade mais elevada, de acordo com o que estabelece o Parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003;
Leia-se:
11.2. Em caso de empate na nota dos candidatos, terá prioridade o candidato que:
11.2.1. Comprovar ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério
inicial, conforme a Lei Federal nº 13.184, de 4 de novembro de 2015;
11.2.1.1. A comprovação de renda familiar será solicitada via e-mail pelo Instituto AOCP e deverá ser apresentada, pelo candidato, por meio dos
documentos comprobatórios dispostos nos itens 3 e 4 do Anexo III deste Edital, no prazo de 4 (quatro) dias úteis;
11.2.1.2 A solicitação de documentos comprobatórios será feita apenas para aqueles candidatos que não tiverem disponibilizado, no ato da
inscrição, os documentos de que tratam os itens 3 e 4 do Anexo III deste Edital.
11.2.1.3 Na situação de apenas um dos candidatos empatados apresentar a documentação solicitada e estando sua renda familiar comprovada
nos termos do subitem 11.2.1, este terá prioridade na classificação.
11.2.2. Tiver idade mais elevada, de acordo com o que estabelece o Parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003;
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No Anexo I - Cronograma do Vestibular UEMG/2022
Onde se lê:
EVENTO

DATA

LOCAL

Matrícula dos candidatos classificados (1ª chamada)

11/04/2022 a 15/04/2022

Presencial na Unidades Acadêmicas da UEMG

Início das aulas para Calouros

18/04/2022

Presencial na Unidades Acadêmicas da UEMG

EVENTO

DATA

LOCAL

Matrícula dos candidatos classificados (1ª chamada)

11/04/2022 a
20/04/2022

Presencial na Unidades Acadêmicas da UEMG

Leia-se:

(somente em dias úteis)
Início das aulas para Calouros

25/04/2022

Presencial na Unidades Acadêmicas da UEMG

No Anexo II - Quadro de Vagas do Vestibular UEMG 2022
Onde se lê:
ESCOLA DE MÚSICA DE BELO HORIZONTE
Música - Instrumento e Canto - Bacharelado

4 anos

Tarde

1º sem.

UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ

Educação Física - Bacharelado e Licenciatura(ABI)

Manhã

1º e 2º sem.

Noite

1º e 2º sem.

4 anos

UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA

Engenharia Elétrica - Bacharelado

Manhã

1º sem.

Noite

2º sem.

4 anos

CURSOS FORA DE SEDE EM GUANHÃES
Engenharia Civil - Bacharelado

5 anos

Integral

1º sem.

Leia-se:
ESCOLA DE MÚSICA DE BELO HORIZONTE
Música - Instrumento e Canto - Bacharelado

4 anos

Integral

1º sem.

Manhã

1º e 2º sem.

Noite

1º e 2º sem.

UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ

Educação Física - Bacharelado e Licenciatura(ABI)

5 anos

UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA

Engenharia Elétrica - Bacharelado

Manhã

1º sem.

Noite

2º sem.

5 anos
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CURSOS FORA DE SEDE EM GUANHÃES
Engenharia Civil - Bacharelado

5 anos

Noite

1º sem.

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2022

Lavínia Rosa Rodrigues
Reitora da UEMG

Documento assinado eletronicamente por Moacyr Laterza Filho, Pró-Reitor(a), em 21/01/2022, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Michelle Gonçalves Rodrigues, Pró-Reitor(a) de Graduação, em 21/01/2022, às 15:36, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Raoni Bonato da Rocha, Chefe de Gabinete, em 21/01/2022, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Lavínia Rosa Rodrigues, Reitora, em 21/01/2022, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 41109188 e o código CRC 1763239D.
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