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TERCEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO – VESTIBULAR UEMG 2022
O Reitor em exercício da Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a Terceira Retificação do Edital
do Processo Seletivo – Vestibular UEMG 2022, que trata de alteração no cronograma de liberação dos cartões de confirmação para realização das provas do
vestibular.
Onde se lê:
6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6.1. A inscrição será efetivada por meio do deferimento da isenção da taxa de inscrição, para os candidatos contemplados nessa modalidade, ou com a quitação
da taxa de inscrição (DAE), para os demais candidatos.
6.2. Concluída a inscrição, o sistema emitirá, na ÁREA DO CANDIDATO e nas datas indicadas a seguir, os seguintes documentos:
6.2.1. Até o dia 15/02/2022: o COMUNICADO DE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO da taxa de inscrição para os candidatos, exceto os candidatos isentos.
6.2.2. No dia 15/02/2022: o COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO para todos os candidatos.
6.3. O COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO apresentará os dados de identificação do candidato, com o respectivo número de inscrição, datas e horários
das provas, bem como o local onde elas serão realizadas.
6.3.1. O COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO também informará o curso de graduação, o turno e a Unidade Acadêmica para o qual o candidato se
inscreveu, além da modalidade de vaga para a qual se inscreveu.
6.3.2. O COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO deverá ser impresso pelo próprio candidato e apresentado nos dias das provas do vestibular.
6.4. Para impressão do COMUNICADO DE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO e do COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO, o candidato deverá acessar a ÁREA
DO CANDIDATO por meio de login (CPF) e senha cadastrados no ato de inscrição.
Leia-se:
6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6.1. A inscrição será efetivada por meio do deferimento da isenção da taxa de inscrição, para os candidatos contemplados nessa modalidade, ou com a quitação
da taxa de inscrição (DAE), para os demais candidatos.
6.1.1 A confirmação de pagamento da taxa de inscrição para os candidatos, exceto os candidatos isentos, será disponibilizada na ÁREA DO CANDIDATO, por meio
da consulta do número e situação da inscrição, até o dia 16/02/2022.
6.2. Concluída a inscrição, o sistema emitirá, na ÁREA DO CANDIDATO e nas datas indicadas a seguir, os seguintes documentos:
6.2.1. Até o dia 16/02/2022: o CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO - PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS, para os candidatos aos cursos de Música;
6.2.2. Até o dia 25/02/2022: o CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO - PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS, para todos os candidatos habilitados.
6.3. Os CARTÕES DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO apresentarão os dados de identificação do candidato, com o respectivo número de inscrição, data e horário e
local de realização das respectivas provas.
6.3.1. Os CARTÕES DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO também informarão o curso de graduação, o turno e a Unidade Acadêmica para o qual o candidato se
inscreveu.
6.3.2. Os CARTÕES DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO deverão ser impressos pelo próprio candidato e apresentados nos dias das respectivas provas do vestibular.
6.4. Para impressão dos CARTÕES DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO, o candidato deverá acessar a ÁREA DO CANDIDATO por meio de login (CPF) e senha
cadastrados no ato de inscrição.
Onde se lê:
8. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR
8.1. As Provas de Habilidades Específicas de Música terão caráter classificatório e eliminatório e serão realizadas em Belo Horizonte, com data, horário e local
a ser informado no COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO e em conformidade com as orientações constantes deste Edital.
8.2. A Prova de Conhecimentos Gerais terá caráter classificatório e eliminatório e ocorrerão em endereço, data e horário a serem informados no
COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO e em conformidade com as orientações constantes deste Edital.
8.4. Para acesso ao local de realização das Provas de Habilidades Específicas e da Prova de Conhecimentos Gerais, será obrigatória a apresentação do
COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO, juntamente com o documento de identiﬁcação com foto, original e atualizado, conforme registrado no Formulário
de Inscrição.
8.5.6. O COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO não terão validade como documento de identificação oficial.
8.18. Será automaticamente eliminado das Provas de Habilidades Específicas e da Prova de Conhecimentos Gerais o candidato que:
l) fizer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante de Confirmação da Inscrição ou em quaisquer outros meios, que não
os permitidos neste Edital;
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8.1. As Provas de Habilidades Específicas de Música terão caráter classificatório e eliminatório e serão realizadas em Belo Horizonte, com data, horário e local
a ser informado no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO - PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS e em conformidade com as orientações constantes deste
Edital.

8.2. A Prova de Conhecimentos Gerais terá caráter classificatório e eliminatório e ocorrerão em endereço, data e horário a serem informados no CARTÃO DE
INFORMAÇÃO DO CANDIDATO - PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS e em conformidade com as orientações constantes deste Edital.
8.4. Para acesso ao local de realização das Provas de Habilidades Específicas e da Prova de Conhecimentos Gerais, será obrigatória a apresentação dos
respectivos CARTÕES DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO, juntamente com o documento de identiﬁcação com foto, original e atualizado, conforme registrado
no Formulário de Inscrição.
8.5.6. O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO - PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS e o CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO - PROVAS DE
CONHECIMENTOS GERAIS não terão validade como documento de identificação oficial.
8.18. Será automaticamente eliminado das Provas de Habilidades Específicas e da Prova de Conhecimentos Gerais o candidato que:
l) fizer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas nos respectivos CARTÕES DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO ou em quaisquer outros
meios, que não os permitidos neste Edital;
Onde se lê:
ANEXO I
CRONOGRAMA DO VESTIBULAR UEMG 2022
EVENTO

DATA

LOCAL

Liberação do comunicado de confirmação de pagamento da taxa de
inscrição

Até
15/02/2022

ÁREA DO CANDIDATO

Liberação do comprovante definitivo de inscrição

15/02/2022

ÁREA DO CANDIDATO

Realização das Provas de Conhecimentos Gerais

06/03/2022

Presencial, em local informado no Comprovante Definitivo de
Inscrição

Leia-se:
ANEXO I
CRONOGRAMA DO VESTIBULAR UEMG 2022
EVENTO

DATA

LOCAL

Liberação do comunicado de confirmação de pagamento da taxa de
inscrição

Até 16/02/2022

ÁREA DO CANDIDATO

Liberação do CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO - PROVAS DE
HABILIDADES ESPECÍFICAS

16/02/2022

ÁREA DO CANDIDATO

Liberação do CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO - PROVAS DE
CONHECIMENTOS GERAIS

25/02/2022

ÁREA DO CANDIDATO

Realização das Provas de Conhecimentos Gerais

06/03/2022
TARDE

-

Presencial, em local informado no CARTÃO DE INFORMAÇ
CANDIDATO - PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS
Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2022

Thiago Torres Costa Pereira
Reitor em exercício

Documento assinado eletronicamente por Michelle Gonçalves Rodrigues, Pró-Reitor(a) de Graduação, em 17/02/2022, às 18:22, conforme horário oficial de
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