
01/03/2021 SEI/GOVMG - 26071953 - Edital

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30420307&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004690&infra_hash=9… 1/3

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Processos Sele�vo

Processo SEI nº 2350.01.0000633/2021-92

 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DA UEMG EM 2021 POR MEIO DE NOTA
DO ENEM

 

A Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, faz saber aos interessados a Primeira Re�ficação do Edital ENEM-UEMG
2021, por meio da qual fica prorrogado o prazo de inscrição até 10 de março de 2021, altera-se o cronograma do processo sele�vo, incorporam-se ao Programa de Inclusão
Regional as ins�tuições de ensino da rede federal sediadas no Estado de Minas Gerais e se autoriza a complementação de documentação no período recursal após o Resultado
Preliminar de Análise da documentação de Reserva de Vagas e Inclusão Regional.

 

Onde se lê:

3. DA INCLUSÃO REGIONAL

3.1 O programa de Inclusão Regional foi estabelecido conforme disposto na Resolução CONUN/UEMG Nº 474, de 27 de novembro de 2020, com o obje�vo de es�mular o acesso
à Universidade do Estado de Minas Gerais aos candidatos que residem no estado de Minas Gerais e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas das redes
estadual e municipal mineiras, como forma de contribuir com o desenvolvimento regional.

3.2 O programa de Inclusão Regional de que trata o subitem 3.1 se cons�tui na des�nação de 20% (vinte por cento) das vagas de todos os cursos de graduação a candidatos que:

3.2.1. Residem no estado de Minas Gerais e

3.2.2 Cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas regulares públicas estaduais e municipais, situadas no estado de Minas Gerais.

 

Leia-se:

3. DA INCLUSÃO REGIONAL

3.1 O programa de Inclusão Regional foi estabelecido conforme disposto na Resolução CONUN/UEMG Nº 474, de 27 de novembro de 2020, e na Resolução CONUN/UEMG nº
487, de 25 de fevereiro de  2021, com o obje�vo de es�mular o acesso à Universidade do Estado de Minas Gerais aos candidatos que residem no estado de Minas Gerais e que
tenham cursado integralmente o Ensino Médio em ins�tuições de ensino públicas das redes estadual, municipal e federal sediadas no Estado de Minas gerais, como forma de
contribuir com o desenvolvimento regional.

3.2 O programa de Inclusão Regional de que trata o subitem 3.1 se cons�tui na des�nação de 20% (vinte por cento) das vagas de todos os cursos de graduação a candidatos que:

3.2.1. Residem no estado de Minas Gerais e

3.2.2 Cursaram integralmente o Ensino Médio em ins�tuições de ensino públicas das redes estadual, municipal e federal sediadas no Estado de Minas Gerais.

 

Onde se lê:

4.1 A inscrição para o processo sele�vo a que se refere o presente Edital deverá ser realizada exclusivamente pela internet, na página eletrônica da UEMG
h�p://uemg.br/ingresso2021, no período entre 08 e 26 de fevereiro de 2021, observado o horário oficial de Brasília-DF.

 

Leia-se:

4.1 A inscrição para o processo sele�vo a que se refere o presente Edital deverá ser realizada exclusivamente pela internet, na página eletrônica da UEMG
h�p://uemg.br/ingresso2021, no período entre 08 de fevereiro a 10 de março de 2021, observado o horário oficial de Brasília-DF.

 

Onde se lê:

4.4 Dentro do prazo estabelecido em Edital, o candidato poderá alterar os dados cadastrais (exceto o número do CPF), bem como incluir e excluir documentos em sua área de
inscrição.

 

Leia-se:

4.4 Dentro do prazo estabelecido em Edital, o candidato poderá alterar os dados cadastrais (exceto o número do CPF), a opção de Unidade e curso-turno e a modalidade de
inscrição, bem como incluir e excluir documentos em sua área de inscrição.

 

Onde se lê:

5.4 Depois de realizados todos os procedimentos de análise e heteroiden�ficação, será publicado o Resultado Preliminar de Reserva de Vagas e de Inclusão Regional, no dia 22
de março de 2021, na página eletrônica h�p://uemg.br/ingresso2021, contendo a relação dos candidatos que �veram seu pedido deferido e indeferido, estando especificado,
neste úl�mo caso, o mo�vo do indeferimento na área de análise da ÁREA DO CANDIDATO.

 

Leia-se:

5.4 Depois de realizada a análise da documentação de Reserva de Vagas e Inclusão Regional, será publicado o Resultado Preliminar de Análise da Documentação, no dia 19 de
março de 2021, na página eletrônica h�p://uemg.br/ingresso2021, contendo a relação dos candidatos que �veram seu pedido deferido e indeferido, estando especificado, neste
úl�mo caso, o mo�vo do indeferimento na área de análise da ÁREA DO CANDIDATO.

 

Onde se lê:

5.7 O candidato que �ver o seu acesso à Polí�ca de Reserva de Vagas ou de Inclusão Regional INDEFERIDO poderá interpor recurso contra o Resultado Preliminar, dentro de 2
(dois) dias úteis após sua divulgação e na forma prevista neste Edital.

5.7.1 Para interpor recurso contra o Resultado Preliminar, o candidato deverá preencher o formulário disponibilizado na área de análise da ÁREA DO CANDIDATO.

5.7.2 Em nenhuma hipótese será permi�do incluir nova documentação e/ou re�ficar os dados inseridos no sistema durante o período de recurso.
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Leia-se:

5.7 O candidato que �ver o seu acesso à Polí�ca de Reserva de Vagas ou de Inclusão Regional INDEFERIDO poderá interpor recurso contra o Resultado Preliminar, dentro de 2
(dois) dias úteis após sua divulgação e na forma prevista neste Edital.

5.7.1 Para interpor recurso contra o Resultado Preliminar, o candidato deverá preencher o formulário disponibilizado na área de análise da ÁREA DO CANDIDATO.

5.7.2 O candidato poderá incluir nova documentação durante o período de recurso contra o resultado preliminar de análise da documentação.

 

Onde se lê:

5.8 O resultado do recurso será disponibilizado na área de análise da ÁREA DO CANDIDATO e o Resultado Final de Reserva de Vagas e Inclusão Regional, será divulgado no dia 01
de abril de 2021, na página eletrônica h�p://uemg.br/ingresso2021.

 

Leia-se:

5.8 O resultado do recurso contra o Resultado Preliminar de análise da documentação será disponibilizado na área de análise da ÁREA DO CANDIDATO e o Resultado Final de
Reserva de Vagas e Inclusão Regional, será divulgado no dia 29 de março de 2021, na página eletrônica h�p://uemg.br/ingresso2021.

 

Onde se lê:

6.2 As provas de Habilidades Específicas de Música possuem caráter eliminatório e neste processo sele�vo, excepcionalmente, serão realizadas de maneira remota, por meio
do envio de links dos vídeos gravados pelo candidato, no período de 17 a 26 de fevereiro de 2021, conforme instruções con�das no PROGRAMA DE PROVA do Edital
Complementar, a ser disponibilizado na página eletrônica h�p://uemg.br/ingresso2021.

 

Leia-se:

6.2 As provas de Habilidades Específicas de Música possuem caráter eliminatório e neste processo sele�vo, excepcionalmente, serão realizadas de maneira remota, por meio
do envio de links dos vídeos gravados pelo candidato, no período de 17 de fevereiro a 10 de março de 2021, conforme instruções con�das no PROGRAMA DE PROVA do Edital
Complementar, a ser disponibilizado na página eletrônica h�p://uemg.br/ingresso2021.

 

Onde se lê:

6.12 O resultado das provas de Habilidades Específicas de Música será divulgado no dia 01 de abril de 2021, exclusivamente, na página eletrônica h�p://uemg.br/ingresso2021.

 

Leia-se:

6.12 O resultado das provas de Habilidades Específicas de Música será divulgado no dia 29 de março de 2021, exclusivamente, na página eletrônica
h�p://uemg.br/ingresso2021.

 

 

Re�ficações do ANEXO I

 

Onde se lê:

1.1 O candidato à Reserva de Vagas ou à Inclusão Regional deverá, no ato da inscrição, anexar cópia digitalizada em formato PDF, de documentação que comprovem:

f) Que reside e estudou integralmente o Ensino Médio em escolas públicas estaduais e municipais do estado de Minas Gerais (exclusivamente para os candidatos que concorrem
à Inclusão Regional).

 

Leia-se:

1.1 O candidato à Reserva de Vagas ou à Inclusão Regional deverá, no ato da inscrição, anexar cópia digitalizada em formato PDF, de documentação que comprove:

f) Que reside em Minas Gerais e estudou integralmente o Ensino Médio em ins�tuições de ensino públicas das redes estadual, municipal ou federal sediadas no estado de Minas
Gerais (exclusivamente para os candidatos que concorrem à Inclusão Regional).

 

Onde se lê:

9.1.2 Para comprovar que estudou integralmente o Ensino Médio em escolas públicas estaduais ou municipais do estado de Minas Gerais:

a) Declaração(ões) da(s) escola(s) em que o candidato cursou o Ensino Médio, na(s) qual(is) conste(m) o(s) endereço(s) da(s) referida(s) escola(s) OU

b) Histórico Escolar, caso este documento contenha expressamente o(s) município(s) da(s) escola(s) em que o candidato cursou o Ensino Médio.

 

Leia-se:

9.1.2 Para comprovar que estudou integralmente o Ensino Médio em ins�tuições de ensino públicas das redes estadual, municipal ou federal do estado de Minas Gerais:

a) Declaração(ões) da(s) Ins�tuição(ões) de Ensino em que o candidato cursou o Ensino Médio, na(s) qual(is) conste(m) o(s) município(s) da(s) referida(s) Ins�tuição(ões) OU

b) Histórico Escolar, caso este documento contenha expressamente o(s) município(s) da(s) escola(s) em que o candidato cursou o Ensino Médio.

 

 

Re�ficações do ANEXO III

 

Onde se lê:

EVENTO INÍCIO TERMINO LOCAL
Inscrição no processo sele�vo
Entrega da documentação de Reserva de Vagas e Inclusão Regional 08/02/2021 26/02/2021 Página da UEMG (uemg.br/ingresso2021)

ÁREA DO CANDIDATO
Entrega das Provas de Habilidades Específicas 17/02/2021 26/02/2021 ÁREA DO CANDIDATO
Análise da documentação de Reserva de Vagas e Inclusão Regional 01/03/2021 17/03/2021  
Apresentação à Banca de Heteroiden�ficação Racial 03/03/2021 19/03/2021 Presencial, nas Unidades Acadêmicas
Resultado Preliminar de Reserva de Vagas e Inclusão Regional 22/03/2021 Página da UEMG (uemg.br/ingresso2021)
Interposição de recurso contra o Resultado Preliminar 23/03/2021 24/03/2021 ÁREA DO CANDIDATO
Análise dos recursos do Resultado Preliminar 25/03/2021 31/03/2021  
Resultado Final de Reserva de Vagas e Inclusão Regional 01/04/2021 Página da UEMG (uemg.br/ingresso2021)
Publicação do Resultado da Prova de Habilidade 01/04/2021 Página da UEMG (uemg.br/ingresso2021)
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Publicação do Resultado Final de Classificação 08/04/2021 Página da UEMG (uemg.br/ingresso2021)
Matrícula dos candidatos classificados 09/04/2021 13/04/2021 ÁREA DO CANDIDATO
Convocação 1ª chamada de excedentes 20/04/2021 Página da UEMG (uemg.br/ingresso2021)
Matricula 1ª chamada  de excedentes 23/04/2021 27/04/2021 ÁREA DO CANDIDATO
Início das aulas 03/05/2021  
Observação: Para as vagas dos desistentes, a UEMG fará tantas convocações quantas forem necessárias, observada a ordem de classificação.
Dúvidas: processo.sele�vo@uemg.br ou (31) 3916 8620

 

Leia-se:

EVENTO INÍCIO TERMINO LOCAL
Inscrição no processo sele�vo e
Entrega da documentação de Reserva de Vagas e Inclusão Regional 08/02/2021 10/03/2021 Página da UEMG (uemg.br/ingresso2021)

ÁREA DO CANDIDATO
Entrega das Provas de Habilidades Específicas 17/02/2021 10/03/2021 ÁREA DO CANDIDATO
Análise da documentação de Reserva de Vagas e Inclusão Regional 11/03/2021 18/03/2021  
Resultado Preliminar de Análise da documentação de Reserva de Vagas e Inclusão Regional 19/03/2021 Página da UEMG (uemg.br/ingresso2021)
Interposição de recurso contra o Resultado Preliminar de Análise da documentação de Reserva de Vagas e Inclusão Regional 22/03/2021 23/03/2021 ÁREA DO CANDIDATO
Análise dos recursos do Resultado Preliminar de Análise da documentação de Reserva de Vagas e Inclusão Regional 24/03/2021 26/03/2021  
Resultado Final de Análise da documentação de Reserva de Vagas e Inclusão Regional 29/03/2021 Página da UEMG (uemg.br/ingresso2021)
Publicação do Resultado da Prova de Habilidade 29/03/2021 Página da UEMG (uemg.br/ingresso2021)
Publicação do Resultado Final de Classificação (Reserva de Vagas, Inclusão Regional e Ampla Concorrência) 08/04/2021 Página da UEMG (uemg.br/ingresso2021)
Matrícula dos candidatos classificados (Reserva de Vagas, Inclusão Regional e Ampla Concorrência) 09/04/2021 13/04/2021 ÁREA DO CANDIDATO
Convocação 1ª chamada de excedentes 20/04/2021 Página da UEMG (uemg.br/ingresso2021)
Matrícula 1ª chamada  de excedentes 23/04/2021 27/04/2021 ÁREA DO CANDIDATO
Início das aulas 05/05/2021  
Observação: Para as vagas dos desistentes, a UEMG fará tantas convocações quantas forem necessárias, observada a ordem de classificação.
Dúvidas: processo.sele�vo@uemg.br ou (31) 3916 8620

 

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2021.

 

Lavínia Rosa Rodrigues

Reitora da UEMG

 

Documento assinado eletronicamente por Michelle Gonçalves Rodrigues, Pró-Reitora de Ensino, em 26/02/2021, às 19:43, 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 Fernando Antonio Franca Se�e Pinheiro Junior, Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças, em 26/02/2021, às 22:22, 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 26/02/2021, às 22:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 26071953 e o código CRC 8DBA388F.

Referência: Processo nº 2350.01.0000633/2021-92 SEI nº 26071953
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