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EDITAL PARA OCUPAÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES 2021 

 

O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, Professor Dr. 
Antônio Alvimar Souza, através da Pró-Reitoria de Ensino e da Secretaria Geral, no uso de suas 
atribuições regimentais e da legislação vigente, considerando o disposto no inciso IV do artigo 18 
das Normas para Regulamentação do Ensino nos Cursos de Graduação desta Universidade e tendo 
em vista a existência de vagas disponíveis em cursos de graduação, torna público que estarão abertas 
inscrições para ocupação de vagas remanescentes no ano de 2021, da seguinte forma: 

 

I - DAS VAGAS REMANESCENTES: 

1.1.  O presente edital objetiva a ocupação de vagas remanescentes dos cursos regulares de 
graduação para ingresso no 2º semestre de 2021 em que o início das aulas, de acordo com calendário 
letivo vigente da Universidade, está previsto para o dia 2/8/2021. 

1.2.  Para preenchimento das vagas remanescentes constantes do Anexo I, será observada a 
seguinte ordem de prioridade: 

a) REOPÇÃO DE TURNO: alunos regularmente matriculados na Unimontes que queiram fazer 
reopção de turnos, no mesmo curso, no mesmo campus/núcleo; 

b) REOPÇÃO DE CAMPUS: alunos regularmente matriculados na Unimontes que queiram fazer 
reopção de campus, no mesmo curso regularmente oferecido pela Universidade; 

c) REOPÇÃO DE CURSO: alunos regularmente matriculados na Unimontes que queiram fazer 
reopção por curso afim, no mesmo campus/núcleo; 

d) REOPÇÃO DE CURSO E CAMPUS: alunos regularmente matriculados em cursos dos 
diversos campi/núcleos, que queiram fazer reopção por curso afim; 

e) TRANSFERÊNCIA EXTERNA:  alunos de outra Instituição de Ensino Superior (IES) nacional 
ou estrangeira; 

f) OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO:  portadores de diploma de curso superior que queiram 
frequentar curso afim, com finalidade de obtenção de novo título. 

1.3.  De acordo com a ordem de prioridade prevista no subitem 1.2, as vagas previstas no Anexo I 
caso não sejam ocupadas pelo Processo de Reopção (alíneas "a", "b", "c" e "d" do subitem 1.2), 
serão transferidas para o Processo de Transferência Externa (alínea "e" do subitem 1.2), que não 
sendo ocupadas, serão transferidas para o Processo de Obtenção de Novo Título (alínea "f" do 
subitem 1.2).  

1.4. No processo de Obtenção de Novo Título (alínea "f" do subitem 1.2) poderá, em qualquer 
momento, ser acrescidas vagas remanescentes do Processo Seletivo 1/2021 - SISU/UNIMONTES. 
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II – DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. As inscrições poderão ser feitas no período compreendido entre 1º/6/2021 e 11/6/2021, 
somente via internet, no sítio eletrônico www.unimontes.br/editais. 

2.1.1. Será disponibilizado aos interessados o acesso a um computador com internet, no 
período de inscrição (exceto aos sábados, domingos e feriados), no horário das 8h às 
18h, na Secretaria Geral – prédio 2, Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, 
Montes Claros – MG. 

2.1.2. Não serão aceitas inscrições por fax, vale postal ou outro meio que não seja o 
especificado no subitem 2.1 deste Edital. 

2.2. Não serão aceitas inscrições realizadas de outra forma que não seja a especificada no subitem 
2.1. deste Edital. 

2.3. A simples inscrição e existência da vaga não garante ao candidato a aprovação. Todos os 
processos serão analisados conforme critérios estabelecidos neste edital.  

2.4. O candidato poderá se inscrever a somente 1 (uma) vaga. Na ocorrência de 2 (duas) ou mais 
inscrições será considerada somente a 1ª (primeira). 

2.5. PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO OU SEU REPRESENTANTE DEVERÁ: 

2.5.1. Preencher o formulário de inscrição no sítio eletrônico www.unimontes.br/editais. 

2.5.1.1 - A inscrição para o Processo de Reopção é gratuita. 

 2.5.1.2 - O candidato ao Processo de Transferência Externa ou Obtenção de Novo Título 
deverá, após o preenchimento do formulário de inscrição, adotar os procedimentos para geração do 
boleto (Documento de Arrecadação - DAE), no boleto no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). 

2.5.2 - Imprimir o boleto e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 11/6/2021. 

2.5.3 - Enviar, à Secretaria Geral, a documentação referente à inscrição no processo seletivo, 
conforme especificado nos Anexos III e IV. 

2.5.4. No formulário de inscrição o candidato ou seu representante deverá indicar um único 
curso, com o respectivo código, conforme quadro de vagas disponibilizado no Anexo I deste 
Edital, para pleitear a vaga, e declarar, no ato da inscrição, que tem conhecimento deste Edital 
e concorda com as suas disposições. 

2.5.5. A taxa de inscrição não poderá ser paga através de envelope em caixa eletrônico ou via 
postal. É preciso utilizar o código de barras do boleto para efetuar o pagamento. 

2.5.6. Em hipótese alguma, haverá devolução da taxa de inscrição. 

2.6.  À Unimontes, fica reservado o direito de, a qualquer tempo, cancelar o recebimento de 
inscrição que não atenda a todos os requisitos estabelecidos neste Edital. 
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III - DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

3.1.  O processo seletivo para ocupação das vagas remanescentes ocorrerá da seguinte forma: 

a)  PROCESSO DE REOPÇÃO (alíneas "a", "b", "c" e "d" do subitem 1.2): será regido pelo 
ANEXO II do presente edital; 

b)  PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA (alínea "e" do subitem 1.2): será regido 
pelo ANEXO III do presente edital; 

c)  PROCESSO DE OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO (alínea "f" do subitem 1.2): será 
regido pelo ANEXO IV do presente edital. 

 

IV - DA MATRÍCULA 

4.1.  A matrícula dos processos seletivos ocorrerá da forma prevista nos Anexos II, III e IV. 

4.2. Será eliminado, em qualquer época (mesmo depois de matriculado), o candidato que tiver 
realizado o Processo Seletivo usando documento ou informações falsas ou outros meios ilícitos, 
devidamente comprovados. 

 

V – DAS NORMAS DISCIPLINARES 

5.1.  A Secretaria Geral junto à Pró-Reitoria de Ensino terá amplos poderes para orientação, 
realização e fiscalização dos trabalhos do Processo Seletivo. 

5.2.  Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, comprovadamente, usar de fraudes ou 
para ela concorrer, atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de 
autoridade para executar os trabalhos deste Processo Seletivo. 

5.3 Além da exclusão do Processo, pelos motivos citados no subitem anterior, outras penas 
poderão ser aplicadas ao candidato, levando-se em conta a gravidade da ocorrência e os danos 
materiais e/ou pessoas que houver causado. 

 

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Aplicam-se ao presente edital todas as normas e resoluções vigentes à época, oriundas dos 
colegiados superiores da Universidade. 

6.2. O candidato (ou seu representante) responsabilizar-se-á pelas informações prestadas e por 
todos os documentos apresentados, arcando com as consequências que sobrevierem à 
desclassificação decorrente da falta desses. 

6.3. Não serão concedidas cópias dos formulários e dos documentos de análise, nem do Relatório 
do Colegiado de Coordenação Didática.  

6.4. Os documentos apresentados para este Processo Seletivo serão de propriedade da Secretaria 
Geral e, em hipótese alguma, poderão ser devolvidos ao candidato ou ao seu representante. 
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6.5. Não haverá convocação pessoal para matrícula e entrega dos documentos, é de 
responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações no sítio eletrônico: 
www.unimontes.br/editais. 

6.6. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções contidas em 
Editais Complementares ou Resoluções que vierem a ser publicados pela Secretaria Geral ou por 
órgão da direção superior. 

6.7.  Eventuais casos omissos neste Edital serão deliberados pelo Reitor, ouvidas a Pró-Reitoria de 
Ensino e a Secretaria-Geral. 

6.8. Para conhecimento de todos, o presente Edital, na sua íntegra, será divulgado na internet, no 
sítio www.unimontes.br, e afixado na Secretaria-Geral em Montes Claros e nas secretarias dos 
campi de Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Paracatu, Pirapora, Salinas, São 
Francisco e Unaí, dele dando-se notícia na imprensa. 

 

 

Montes Claros/MG, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

 

Professor Dr. Antônio Alvimar Souza 

Reitor 

 

 

Professora Helena Amália Papa 

Pró-Reitora de Ensino 

 

 

André Vinícius Chamone Cangussu 

Secretário-Geral 
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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

CAMPUS CURSO HABILITAÇÃO TURNO CÓD. 

NÚMERO DE VAGAS 

REOPÇÃO 
TRANSFERÊNCIA 

EXTERNA 

OBT. DE 

N.TÍTULO 

Almenara 
Letras/Português Licenciatura Noturno 1 20 5 5 

Pedagogia Licenciatura Noturno 2 20 5 5 

Brasília de 

Minas 

Administração Bacharelado Noturno 3 20 5 5 

Pedagogia Licenciatura Noturno 4 20 5 5 

Espinosa 
Letras/Português Licenciatura Noturno 5 20 5 5 

Pedagogia Licenciaturas Noturno 6 20 5 5 

Janaúba 

 

Agronomia Bacharelado Diurno 7 20 5 5 

Pedagogia Licenciatura Noturno 8 20 5 5 

Zootecnia Bacharelado Diurno 9 20 5 5 

Januária 

 

 

Educação Física Licenciatura Noturno 10 10 1 1 

Letras/Inglês Licenciatura Noturno 11 20 5 5 

Letras/Português Licenciatura Noturno 12 20 5 5 

Pedagogia Licenciatura Noturno 13 20 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montes Claros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administração Bacharelado Matutino 14 10 1 0 

Administração Bacharelado Noturno 15 2 1 0 

Artes/Teatro Licenciatura Noturno 16 10 5 5 

Artes/Música Licenciatura Noturno 17 10 5 5 

Artes Visuais Licenciatura Noturno 18 20 5 5 

Ciências Biológicas Licenciatura Noturno 19 2 1 0 

Ciências Biológicas Bacharelado Diurno 20 20 5 5 

Ciências Sociais Bacharelado Matutino 21 20 5 5 

Ciências Sociais Bacharelado Noturno 22 20 5 5 

Ciências Contábeis Bacharelado Matutino 23 6 1 1 

Ciências Contábeis Bacharelado Noturno 24 6 1 1 

Ciências da Religião Licenciatura Noturno 25 20 5 5 

Ciências Econômicas Bacharelado Matutino 26 10 5 5 

Ciências Econômicas Bacharelado Noturno 27 10 5 5 

Direito Bacharelado Matutino 28 5 1 0 

Direito Bacharelado Noturno 29 10 1 0 

Educação Física Bacharelado Diurno 30 10 5 1 

Educação Física Licenciatura Diurno 31 20 5 5 

Educação Física Licenciatura Noturno 32 5 5 1 

Enfermagem Bacharelado Diurno 33 10 5 0 

Engenharia Civil Bacharelado Diurno 34 10 5 0 

Engenharia de Sistemas Bacharelado Noturno 35 10 5 0 

Filosofia Licenciatura Noturno 36 20 1 1 
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CAMPUS CURSO HABILITAÇÃO TURNO CÓD. 

NÚMERO DE VAGAS 

REOPÇÃO 
TRANSFERÊNCIA 

EXTERNA 

OBT. DE 

N.TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montes Claros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia Bacharelado Matutino 37 20 5 5 

Geografia Licenciatura Noturno 38 20 5 5 

História Licenciatura Matutino 39 20 5 5 

História Licenciatura Noturno 40 20 5 5 

Letras Espanhol Licenciatura Vespert. 41 20 5 5 

Letras Inglês Licenciatura Vespert. 42 20 5 5 

Letras Português Licenciatura Noturno 43 10 5 5 

Letras Português Licenciatura Vespert. 44 10 5 5 

Matemática Licenciatura Diurno 45 10 5 5 

Matemática Licenciatura Noturno 46 10 5 5 

Medicina Bacharelado Integral 47 5 5 0 

Odontologia Bacharelado Integral 48 5 1 0 

Pedagogia Licenciatura Noturno 49 10 5 5 

Pedagogia Licenciatura Vespert. 50 8 1 1 

Serviço Social Bacharelado Matutino 51 20 5 5 

Sistema de Informação Bacharelado Diurno 52 10 3 0 

Tec. em Gestão Pública Tecnólogo Noturno 53 20 5 5 

Paracatu 
Pedagogia Licenciatura Noturno 54 20 5 5 

Tecnologia em Agronegócio Tecnólogo Noturno 55 20 5 5 

Pirapora 
Geografia Licenciatura Noturno 56 20 5 5 

Pedagogia Licenciatura Noturno 57 20 5 5 

Salinas Ciências Contábeis Bacharelado Noturno 58 20 5 5 

São Francisco 
História Licenciatura Noturno 59 20 5 5 

Matemática Licenciatura Noturno 60 20 5 5 

Unaí 
Letras Português Licenciatura Noturno 61 20 5 5 

Ciências Biológicas Licenciatura Noturno 62 20 5 5 
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ANEXO II 

 

DAS VAGAS REMANESCENTES PARA REOPÇÃO DE TURNO, CURSO E CAMPUS 
 

1. Da Concorrência: 

1.1. As vagas disponibilizadas no Anexo I estão catalogadas por curso, conforme sistema de 
matrícula por disciplina.  

1.2. Para participar do processo é necessário que o candidato esteja regularmente matriculado na 
UNIMONTES e tenha aprovação em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das disciplinas 
previstas no Projeto Político-Pedagógico do 1º (primeiro) período do curso de origem. 

1.3. Para preenchimento das vagas disponibilizadas para reopção de turno, curso e campus, 
indicadas no Anexo I, serão observadas os seguintes requisitos e ordem de prioridade: 

a) alunos regularmente matriculados na Unimontes que queiram fazer reopção de turnos, no 
mesmo curso, no mesmo campus/núcleo; 

b) alunos regularmente matriculados na Unimontes que queiram fazer reopção de campus, no 
mesmo curso regularmente oferecido pela Universidade; 

c) alunos regularmente matriculados na Unimontes que queiram fazer reopção por curso afim, 
no mesmo campus/núcleo; e 

d) alunos regularmente matriculados em cursos dos diversos campi/núcleos, que queiram fazer        
reopção por curso afim, na sede e vice-versa. 

1.4.  A análise de afinidade dos cursos será realizada de acordo com o Anexo V deste Edital 
(Anexo I das Normas para Regulamentação do Ensino nos Cursos de Graduação desta 
Universidade). 

1.5. O histórico escolar a ser analisado pela Coordenação do Curso, será apenas aquele referente ao 
curso em que o acadêmico estiver regularmente matriculado, no ato da inscrição para esse processo. 

 

2 - Das Inscrições: 

2.1. O candidato interessado deverá cumprir com o disposto no subitem 2.5 do Edital. 

2.2. Para o Processo de Reopção não haverá necessidade do candidato de enviar quaisquer 
documentos. 

 

3. Do Processo de Seleção: 

3.1. O Processo Seletivo constará de exame da documentação, do histórico escolar do candidato e 
da estrutura curricular do curso da vaga pleiteada para elaboração da equivalência curricular e 
estabelecimento do plano de estudos, considerando o sistema de matrícula por disciplina. 

3.2. No exame da equivalência curricular será classificado o candidato com maior número de 
aproveitamentos para o menor. Em caso de empate, será realizada a média das notas do histórico 
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escolar do curso de graduação em que o acadêmico estiver regularmente matriculado, tendo 
prioridade o candidato com maior média.  

3.3. O pedido de reopção somente será deferido se o plano de estudos cumprir com as exigências 
constantes nas Normas para Regulamentação do Ensino nos Cursos de Graduação da Unimontes, do 
Projeto Político Pedagógico do curso pleiteado, e especialmente: 

a) O aluno deverá matricular-se em disciplinas que totalizem 50% e no máximo 120% da 
carga horária total prevista para o período do curso, conforme o Projeto Político Pedagógico. 

b) Somente será permitida matrícula ao aluno que estiver dentro dos limites de prazo para 
integralização do curso, conforme Projeto Político Pedagógico, acrescido de 50%, do tempo 
máximo. 

 

4 - Do Exame da Documentação: 

4.1.  A análise da admissão para preenchimento das vagas disponibilizadas neste Edital será 
realizada pela Secretaria Geral e Coordenação do Curso, observando-se as Normas para 
Regulamentação do Ensino nos Cursos de Graduação da Unimontes e suas retificações, bem como 
as especificidades dos Projetos Político-Pedagógicos de cada curso e as disposições deste Edital, e 
dar-se-á da seguinte forma: 

4.1.1.  1ª Etapa, análise da Secretaria Geral que examinará: 

a) Se o aluno está regularmente matriculado da UNIMONTES; 

b) Se o curso de destino é de área afim ao curso de origem. 

§1º As inscrições indeferidas pela Secretaria Geral não serão encaminhadas às coordenações 
de curso. 

§2º O não cumprimento do disposto no subitem 4.1.1 ensejará a eliminação do candidato do 
processo seletivo. 

4.1.2. 2ª Etapa, análise da Coordenação do Curso que examinará o histórico escolar e a 
estrutura curricular para constatar se há compatibilidade curricular entre as disciplinas 
cursadas com proveito pelo candidato e a estrutura curricular do curso ofertado pela 
UNIMONTES, para fins de prosseguimento de estudos na vaga pleiteada, para isso deverá: 

a) Confeccionar a equivalência curricular para identificar o número de aproveitamentos; 

b) Elaborar o plano de estudos do candidato para indicar as disciplinas em que será 
matriculado no semestre letivo, observando se não tem pré-requisito ou se o mesmo foi 
cumprido, se tem vaga na turma, e demais exigências contidas no Projeto Político-Pedagógico 
do curso. 

§1º Para deferir a inscrição, a Coordenação do Curso analisará se o candidato: 

I - Poderá ser matriculado no curso de destino em, no mínimo, 50% da carga horária prevista 
para o período a ser alocado (exigência art. 40, § 5º das Normas de Graduação); 
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II -  Integralizará o curso dentro do prazo permitido no Projeto Político-Pedagógico, 
considerando que a data de matrícula no curso de origem fica preservada, acrescendo 50% ao 
tempo máximo previsto (exigência art. 72 das Normas de Graduação). 

§2º O não cumprimento do disposto no subitem 4.1.2 ensejará a eliminação do candidato do 
processo seletivo. 

4.2. A classificação ocorrerá da seguinte forma: 

a) Candidato com maior número de aproveitamentos para o menor. 

b) No caso de empate, será realizada a média do histórico escolar do curso de graduação em 
que o acadêmico estiver regularmente matriculado, tendo prioridade o candidato com maior 
média. 

5. Do Resultado Final e Das Matrículas: 

5.1. As inscrições serão analisadas pela Secretaria Geral (1ª Etapa) no período de 12 a 18/6/2021 e 
pela Coordenação do Curso (2ª etapa) no período de 21 a 28/6/2021. 

5.1.2. Caso a coordenação não manifeste sobre as inscrições no prazo previsto, a análise será 
realizada pela Secretaria Geral com o apoio da Pró-Reitoria de Ensino. 

5.2. No caso de empate, nos termos da alínea “b” do subitem 4.2, a Secretaria Geral ficará 
responsável em calcular a média dos históricos escolares parciais. 

5.3. O resultado preliminar da análise será divulgado pela Secretaria Geral da Unimontes pela 
Internet no sítio eletrônico: www.unimontes.br/editais, no dia 2/7/2021, sendo resultado final para 
aqueles candidatos que não recorrerem. 

5.4. O Resultado final será divulgado, após a análise dos recursos, no dia 16/7/2021. 

5.5. As matrículas dos candidatos aprovados serão automaticamente efetivadas pela Secretaria Geral 
após os trâmites deste edital, não sendo possível o cancelamento da inscrição após a publicação do 
resultado final. 
 

6. Dos Recursos: 

6.1. Eventuais recursos somente serão admitidos se devidamente fundamentados no prazo de 48 
horas após a publicação dos resultados, exclusivamente, através do sítio eletrônico: 
www.unimontes.br/editais. 

6.2. O resultado dos recursos será divulgado em até 10 (dez) dias após finalizado o prazo de 
protocolo, no sítio eletrônico www.unimontes.br/editais. 

6.3. O resultado dos recursos poderá alterar a classificação dos candidatos, modificando o Resultado 
Preliminar divulgado.  

6.4. Não serão aceitos recursos via fax, Correios ou e-mail.  

6.5. Somente em caso de erro material, poderão ser enviados novos documentos na fase recursal, de 
cada Etapa.  

6.6. Após a resposta aos recursos, não serão aceitos novos recursos sobre o mesmo assunto. 
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ANEXO III 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

 

1. Da Concorrência: 

1.1. As vagas disponibilizadas no Anexo I estão catalogadas por curso, conforme sistema de 
matrícula por disciplina.  

1.2.  À exceção dos alunos matriculados nos cursos de graduação da Unimontes, poderão 
candidatar-se às vagas de transferência externa os alunos regularmente matriculados, em 2021, em 
cursos superiores de graduação de qualquer instituição de ensino superior credenciada, em 
conformidade com o subitem 1.3. 

1.3.  O candidato somente poderá pleitear vaga para o mesmo curso em que esteja regularmente 
matriculado no 1.º semestre de 2021 na instituição de origem, ou em curso de área afim conforme 
estabelecido no Anexo V deste Edital. Essa condição será verificada na Declaração de Matrícula (ou 
documento equivalente), apresentada de acordo com o subitem 3.2 deste Edital. 

1.3.1. Somente serão avaliados os documentos de candidatos de cursos de áreas afins, caso não 
sejam suficientes para o preenchimento das vagas as inscrições de candidatos do mesmo curso. 

1.4. Poderão candidatar-se, também, alunos que tiverem sua matrícula trancada em seu curso de 
origem, desde que, se aprovados neste processo seletivo, comprovem, no momento da transferência 
de sua matrícula para a Unimontes, estar regularmente matriculados na instituição de origem, 
conforme subitem 1.3. 

 

2 - Das Inscrições: 

2.1. O candidato interessado deverá cumprir com o disposto no subitem 2.5 do Edital. 

 

3 - Da Documentação para o Processo Seletivo: 

3.1. A documentação especificada nos subitens 3.2 e 3.3 deste Edital, para fins da 1.ª e 2.ª Etapas 
deste Processo Seletivo, deverá ser enviada de forma digitalizada em formato PDF, através da 
"Área do Candidato"  no sítio eletrônico www.unimontes.br/editais, nos seguintes períodos: 

a) 1ª Etapa: no período de 1º a 11/6/2021; 

b) 2ª Etapa: no período de 29/6 a 8/7/2021. 

3.1.1.  O candidato deverá conferir se a digitalização está totalmente legível. Documentos 
ilegíveis poderão causar prejuízos ao candidato, pois não serão considerados na 
análise. 

3.1.2. O candidato deverá digitalizar documentos originais ou que contenham algum tipo de 
validação eletrônica para que sejam considerados na análise. 
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3.2. DOCUMENTAÇÃO PARA A 1.ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO  

a) Histórico Escolar do curso de graduação atual e/ou de outros cursos superiores que o 
candidato tenha feito. Nele, deverá constar a carga horária e o aproveitamento obtido 
em cada disciplina, com as respectivas notas, bem como a assinatura da autoridade 
competente. Os candidatos deverão observar o disposto nos subitens 5.5 e 5.5.1 deste 
Edital. 

b) Declaração de Matrícula (ou documento similar) do aluno na instituição de ensino 
superior de origem, no 1.º semestre de 2021, constando curso, série ou período.  

c) Documento oficial de identificação do candidato (Carteira de Identidade), cópia legível 
e sem rasuras. 

d) Comprovação de reconhecimento/autorização do curso frequentado na instituição de 
origem. 

e) Comprovação de credenciamento/reconhecimento da instituição de ensino superior, no 
caso de instituição estrangeira. 

 

3.3. DOCUMENTAÇÃO PARA A 2.ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 

a) Programa das disciplinas (Planos de Ensino), cursadas com aproveitamento, conforme o 
Histórico Escolar do curso de graduação atual e de outros cursos superiores que tenha 
feito e que possa haver possibilidade de aproveitamento para o curso pleiteado. Caso o 
candidato tenha sido dispensado do cumprimento de alguma disciplina na instituição de 
origem, por aproveitamento de estudos de curso anterior, o plano de curso a ser enviado 
será aquele da disciplina efetivamente cursada. 

b) Histórico Escolar do curso de graduação atual e de outros cursos superiores que o 
candidato tenha feito. Nele deverá constar carga horária e a nota de aproveitamento 
obtido nas disciplinas cursadas, bem como a assinatura da autoridade competente. Os 
candidatos deverão observar o disposto nos subitens 5.5 e 5.5.1 deste Edital.  

 

3.4. OUTRAS ORIENTAÇÕES IMPORTANTES  

3.4.1. No caso de matrícula trancada, o candidato deverá apresentar declaração, expedida 
em 2021, que comprove o trancamento de matrícula e conste a série ou o período 
em que a matrícula foi trancada.  

3.4.2. No caso de candidato de instituição de ensino superior estrangeira, toda a 
documentação acadêmica relacionada nos subitens 3.2 e 3.3 deverá ser traduzida 
para a Língua Portuguesa, por tradutor oficial.  

3.4.3. A falta de qualquer documento, bem como a existência de documento incompleto 
ou ilegível é de responsabilidade do candidato ou seu representante e poderá 
acarretar prejuízos ou, consequentemente, a eliminação do candidato no Processo 
Seletivo.  



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

EDITAL DE VAGAS REMANESCENTES 

 

12 

 

3.4.4. Não poderá haver complementação ou substituição de documentos após o 
encerramento do prazo previsto no subitem 3.1, em nenhuma hipótese.  

3.4.5. A ausência de qualquer um dos programas das disciplinas cursadas com proveito 
não eliminará o candidato do Processo Seletivo. No entanto, poderá ficar 
prejudicada a análise a que se refere o subitem 3.3. 

3.4.6. Se a documentação não estiver legível, no todo ou em parte, poderá ficar 
prejudicada a análise referente à 1.ª e/ou à 2ª Etapa deste processo seletivo. 

 

4 - Do Processo de Seleção: 

4.1. O Processo Seletivo para Transferência Externa será composto de duas etapas:  

4.1.1.  1.ª Etapa: De responsabilidade da Secretaria Geral, será realizada a análise de 
desempenho acadêmico no curso de graduação, através da média aritmética das 
notas obtidas com aproveitamento, constantes no Histórico Escolar do candidato.  

4.1.1.1. A 1.ª Etapa ocorrerá para todos os candidatos, conforme item 5 deste Edital.  

4.1.1.2. Apenas os candidatos classificados até 3 (três) vezes o número de vagas 
ofertadas (acrescentando-se os empatados) para o curso, participarão da 2.ª 
Etapa deste Processo Seletivo. 

4.1.2.  2.ª Etapa: Exame da Documentação Acadêmica/Análise da Estrutura Curricular 
(Exame de Currículo), para identificar a compatibilidade curricular e regularidade 
da documentação. 

4.1.2.1. Caso o número de candidatos a determinado curso seja igual ou inferior ao 
número de vagas ofertadas, o Processo Seletivo constará somente da 1.ª 
Etapa. 

4.1.2.2. A 2.ª Etapa ocorrerá somente quando o número de candidatos do curso for 
superior ao número de vagas ofertadas, e, nesse caso, se o candidato obtiver 
deferimento na 1ª Etapa (Análise de desempenho acadêmico no curso de 
graduação). 

4.2. O candidato que obtiver indeferimento na 2.ª Etapa (Exame da Documentação 
Acadêmica/Análise da Estrutura Curricular), nos termos deste Edital, será eliminado do 
Processo Seletivo.  

 

5 – Da Análise de Desempenho Acadêmico (1.ª Etapa Do Processo Seletivo) 

5.1. A análise de desempenho acadêmico será realizada para fins de classificação dos candidatos 
neste Processo Seletivo, e formação da lista de participantes da 2.ª Etapa. A classificação dos 
candidatos será feita em ordem decrescente da média aritmética obtida nesta Etapa. 

5.2. Apenas os candidatos classificados até 3 (três) vezes o número de vagas ofertadas 
(acrescentando-se os empatados) para o curso, participarão da 2.ª Etapa deste Processo Seletivo.  
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5.3. A análise de desempenho acadêmico constará da apuração da média aritmética das notas das 
disciplinas cursadas com êxito, até o período anterior ao pleiteado, constantes no Histórico Escolar 
do candidato, referentes ao curso em que esteja atualmente matriculado. 

5.4. Documentos ilegíveis não serão válidas para os fins desse processo seletivo. Também não 
serão computados no cálculo da média aritmética, dados ilegíveis que constarem no Histórico 
Escolar.  

5.5. No caso de o Histórico Escolar apresentar o resultado obtido em cada disciplina cursada na 
forma de conceito, será feito o cálculo da média aritmética entre o valor inferior e o valor superior, 
equivalentes de cada conceito.  

5.5.1. No caso de não constar a equivalência no Histórico Escolar, será aplicada a seguinte 
conversão: conceito A – 95 pontos; B – 85 pontos; C – 75 pontos; D – 65 pontos; E – 50 
pontos. 

5.6. A análise da documentação referente à 1.ª Etapa é de responsabilidade da Secretaria Geral. 

6 – Do Exame da Documentação Acadêmica/Análise da Estrutura Curricular (2.ª Etapa Do 
Processo Seletivo) 

6.1. O Exame da Documentação Acadêmica refere-se à verificação da documentação enviada pelo 
candidato, face as Normas para Regulamentação do Ensino nos Cursos de Graduação da Unimontes 
e suas retificações, bem como as especificidades dos projetos político-pedagógicos de cada curso e 
as disposições deste Edital. 

6.2. A Análise da Estrutura Curricular tem por objetivo constatar se há compatibilidade curricular 
entre as disciplinas cursadas com proveito pelo candidato e a estrutura curricular do curso ofertado 
pela Unimontes, para fins de prosseguimento de estudos na vaga pleiteada.  

6.3. O exame da documentação e a análise de compatibilidade curricular serão realizados pela 
Coordenação Didática dos cursos, para isso deverá: 

a) Confeccionar a equivalência curricular para identificar o número de aproveitamentos; 

b) Elaborar o plano de estudos do candidato para indicar as disciplinas em que será matriculado 
no semestre letivo, observando se não tem pré-requisito ou se o mesmo foi cumprido, se tem 
vaga na turma, e demais exigências contidas no Projeto Político-Pedagógico do curso. 

§1º Para deferir a inscrição, a Coordenação do Curso analisará se o candidato: 

I - Poderá ser matriculado no curso de destino em, no mínimo, 50% da carga horária prevista 
para o período a ser alocado (exigência art. 40, § 5º das Normas de Graduação); 

II - Integralizará o curso dentro do prazo permitido no Projeto Político-Pedagógico, 
considerando que a data de matrícula no curso de origem fica preservada, acrescendo 50% ao 
tempo máximo previsto (exigência art. 72 das Normas de Graduação). 

§2º O não cumprimento do disposto no subitem 6.3 ensejará a eliminação do candidato do 
processo seletivo. 

6.4. Não poderão ser incluídos ou substituídos documentos após o encerramento do prazo de 
entrega, estabelecido neste Edital.  
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6.5. Se constatado que o candidato não está matriculado, na instituição de origem, esse candidato 
não participará do Exame de Currículo e será, automaticamente, eliminado do Processo Seletivo.  

 

7 – Da Classificação e do Resultado Final 

7.1. A classificação dos candidatos que obtiverem deferimento na 2.ª Etapa, para os cursos cujo 
número de candidatos for superior ao número de vagas, será em ordem decrescente do resultado 
obtido na 1.ª Etapa (Análise de Desempenho Acadêmico). 

7.1.1.  Em caso de empate na classificação dos candidatos, serão observados, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 

1.º) currículo com maior número de aproveitamento de estudos. 

2.º) candidato de maior idade. 

7.2. O Resultado Preliminar do Processo Seletivo para Transferência Externa será divulgado, 
no sítio eletrônico www.unimontes.br/editais, a saber: 

7.2.1.   Resultado da 1.ª Etapa: até o dia 21/6/2021. 

7.2.2.  Resultado da 2.ª Etapa: até o dia 19/7/2021. 

7.2.3.  A classificação apresentada no Resultado da 1.ª Etapa poderá ser alterada, na 
eventualidade de provimento de recursos. Constará do Resultado Final, a 
classificação dos candidatos após recursos.  

7.2.4.  Caso a coordenação não manifeste sobre as inscrições no prazo previsto, a análise 
será realizada pela Secretaria Geral com o apoio da Pró-Reitoria de Ensino. 

7.3. O Resultado Final deste Processo Seletivo será divulgado até o dia 26/7/2021, no sítio 
eletrônico www.unimontes.br/editais. 

         

8 - Dos Recursos: 

8.1. Eventuais recursos somente serão admitidos se devidamente fundamentados, no prazo de 48 
horas após a publicação dos resultados, através do sítio eletrônico www.unimontes.br/editais, a 
saber: 

8.1.1. Recurso contra o resultado da 1.ª Etapa, referente à média aritmética obtida na 
Análise de Desempenho Acadêmico: nos dias 22 e 23/6/2021. 

8.1.1.1. É de responsabilidade da Secretaria Geral, a apreciação dos recursos 
interpostos. 

8.1.1.2. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 28/6/2021, no sítio 
eletrônico www.unimontes.br/editais. 

8.1.2. Recurso contra o resultado da 2.ª Etapa, referente ao Exame da Documentação 
Acadêmica e/ou da Análise da Estrutura Curricular: nos dias 20 e 21/7/2021. 
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8.1.2.1. É de responsabilidade do Colegiado de Coordenação Didática do Curso 
(Comissão especificamente constituída para esse fim), a apreciação dos 
recursos interpostos e o envio da resposta à Secretaria Geral em tempo 
hábil para divulgação do resultado. 

8.1.2.2. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 26/7/2021, no sítio 
eletrônico www.unimontes.br/editais. 

8.1.3. O resultado dos recursos poderá alterar a classificação dos candidatos, modificando 
o Resultado Preliminar divulgado. 

8.2. Não serão aceitos recursos via fax, Correios ou e-mail. 

8.3. No caso de erro material poderão ser enviados, de forma online em PDF, novos documentos 
na fase recursal, de cada Etapa, ou nos casos em que o responsável pela análise julgar 
imprescindível para a sua decisão final. 

8.4. Após a resposta aos recursos, não serão aceitos novos recursos sobre o mesmo assunto. 

 

9 - Da Matrícula 

9.1. Para efetivação da matrícula, o candidato deverá, nos dias 27 e 28/7/2021, enviar em formato 
PDF, podendo em 1 ou mais arquivos, para o email: matricula@unimontes.br, os seguintes 
documentos:  

a) Histórico Escolar do Ensino Médio (original). Na impossibilidade de apresentação do 
histórico na data prevista para matrícula, será aceita declaração que ateste a conclusão do ensino 
médio, esta deverá ser substituída pelo histórico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena 
de ter a matrícula cancelada. 

b) Prova de quitação com o Serviço Militar (original), se do sexo masculino. 

c) Prova de quitação com as obrigações eleitorais, através de certidão emitida no site do 
Tribunal Superior Eleitoral; 

d) Carteira de Identidade (original). 

e) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original). 

f) Certidão de Nascimento ou Casamento (original).  

g) Comprovante de residência (original).  

h) foto 3x4, recente. 

9.1.1. A documentação exigida para matrícula deverá estar legível e sem rasuras.  

9.1.2. Deverão ser digitalizados os documentos originais. 

9.1.3. Ao efetuar sua matrícula, o candidato estará aceitando o cumprimento das normas 
regimentais e estatutárias da Universidade.  

9.1.4. No ato da matrícula, o candidato deverá declarar que não se encontra matriculado em 
outro curso de graduação ou pós-graduação stricto sensu na Unimontes ou em outro curso de 
graduação de instituição pública de ensino superior, e que não estuda com bolsa do Programa 
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Universidade para Todos - PROUNI, nos termos da Lei 12.089/2009 e do Decreto nº 
5.493/2005. 

9.1.5. Caso o candidato esteja impedido de enviar os documentos digitalizados, por motivo de 
força maior devidamente comprovado, poderá ser efetuado o envio através de representante 
legal, procurador, portador de instrumento de procuração com poderes especiais para o ato. 

9.1.6. A Unimontes esclarece que o início das aulas dos cursos e vagas divulgados nesse edital, 
esta vinculado ao Calendário Escolar do semestre letivo. 

9.1.7. À Unimontes, fica reservado o direito de não aceitar a matrícula do candidato que, mesmo  
aprovado, não apresentar a documentação exigida no subitem 9.1, sendo convocado, se for o 
caso, o próximo candidato classificado, observado o número de vagas. 

9.1.8. Será eliminado, em qualquer época (mesmo depois de matriculado), o candidato que tiver 
realizado o Processo Seletivo usando documento ou informações falsas ou outros meios ilícitos, 
devidamente comprovados. 
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ANEXO IV 

OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO 

 

1. Da Concorrência: 

1.1. Poderão concorrer às vagas listadas no Anexo I deste Edital, os portadores de diploma de curso 
superior de graduação, considerada a afinidade de sua formação, poderão concorrer às vagas 
indicadas no Anexo I. 

 

2 - Das Inscrições: 

2.1. O candidato interessado deverá cumprir com o disposto no subitem 2.5 do Edital. 

 

3 - Da Documentação para o Processo Seletivo: 

3.1. Os candidatos portadores de diploma de curso superior de graduação deverão, necessariamente, 
enviar a carteira de identidade e histórico escolar do curso superior concluído, sob pena de ser 
desclassificado do presente processo seletivo, no período de 1º a 11/6/2021. 

3.1.2. A carteira de identidade e o histórico escolar deverão ser enviados de forma digitalizada 

em formato PDF, através da "Área do Candidato"  no sítio eletrônico 
www.unimontes.br/editais. 

3.1.3. O envio de diploma não substitui a necessidade de envio do histórico escolar. 

3.2.  O candidato deverá conferir se a digitalização está totalmente legível. Documentos ilegíveis 
poderão causar prejuízos ao candidato, pois não serão considerados na análise. 

3.3. O candidato deverá digitalizar documentos originais ou que contenham algum tipo de validação 
eletrônica para que sejam considerados para análise. 

3.3. O candidato que realizar a inscrição e efetivar o pagamento mas não enviar os documentos 
listados no subitem 3.1 no prazo fixado estará eliminado do Processo Seletivo. 

 

4. Do Processo de Seleção: 

4.1. No caso de o número de candidatos inscritos for superior ao número de vagas restantes, a 
classificação far-se-á pela análise da maior média aritmética simples do aproveitamento obtido pelo 
candidato, nas séries ou períodos do curso, conforme constar no Histórico Escolar do Curso 
Superior concluído. 

4.2. Observados os critérios estabelecidos, em caso de empate, terá prioridade o candidato mais 
velho. 

4.3. A análise de afinidade dos cursos será realizada de acordo com o Anexo V desde Edital. 
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5. Do Resultado Final e Das Matrículas: 

5.1. O resultado preliminar será divulgado pela Secretaria Geral da Unimontes pela Internet no sítio 
eletrônico: www.unimontes.br/editais, no dia 2/7/2021. 

5.2. Caberá recurso por meio eletrônico contra o resultado no prazo de 48 horas após a publicação 
dos resultados, tendo a UNIMONTES o prazo de 10 dias para análise e decisão. 

5.3. O resultado final será divulgado pela Secretaria Geral da Unimontes pela Internet no sítio 
eletrônico: www.unimontes.br/editais, no dia 21/7/2021. 

5.4. Para efetivação da matrícula, o candidato deverá, nos dias 22 e 23/7/2021, enviar em formato 
PDF, podendo em 1 ou mais arquivos, para o email: matricula@unimontes.br, os seguintes 
documentos:  

a) Histórico Escolar do Ensino Médio (original). Na impossibilidade de apresentação do 
histórico na data prevista para matrícula, será aceita declaração que ateste a conclusão do ensino 
médio, esta deverá ser substituída pelo histórico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena 
de ter a matrícula cancelada. 

b) Prova de quitação com o Serviço Militar (original), se do sexo masculino. 

c) Prova de quitação com as obrigações eleitorais, através de certidão emitida no site do 
Tribunal Superior Eleitoral; 

d) Carteira de Identidade (original). 

e) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original). 

f) Certidão de Nascimento ou Casamento (original).  

g) Comprovante de residência (original).  

h) foto 3x4, recente. 

5.4.1. A documentação exigida para matrícula deverá estar legível e sem rasuras.  

5.4.2. Deverão ser digitalizados os documentos originais. 

5.4.3. Ao efetuar sua matrícula, o candidato estará aceitando o cumprimento das normas 
regimentais e estatutárias da Universidade.  

5.4.4. No ato da matrícula, o candidato deverá declarar que não se encontra matriculado em 
outro curso de graduação ou pós-graduação stricto sensu na Unimontes ou em outro curso de 
graduação de instituição pública de ensino superior, e que não estuda com bolsa do Programa 
Universidade para Todos - PROUNI, nos termos da Lei 12.089/2009 e do Decreto nº 
5.493/2005. 

5.4.5. Caso o candidato esteja impedido de enviar os documentos digitalizados, por motivo de 
força maior devidamente comprovado, poderá ser efetuado o envio através de representante 
legal, procurador, portador de instrumento de procuração com poderes especiais para o ato. 

5.4.6. A Unimontes esclarece que o início das aulas dos cursos e vagas divulgados nesse edital, 
esta vinculado ao Calendário Escolar do semestre letivo. 
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5.4.7. À Unimontes, fica reservado o direito de não aceitar a matrícula do candidato que, mesmo  
aprovado, não apresentar a documentação exigida no subitem 5.4, sendo convocado, se for o 
caso, o próximo candidato classificado, observado o número de vagas. 

5.4.8. Será eliminado, em qualquer época (mesmo depois de matriculado), o candidato que tiver 
realizado o Processo Seletivo usando documento ou informações falsas ou outros meios ilícitos, 
devidamente comprovados. 
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ANEXO V - ÁREA DE AFINIDADE DOS CURSOS 

(Anexo I das Normas de Graduação) 
 

 
1) Vagas Afins Diretas 
 
 
a) Ciências Exatas e da 
Terra 
• Matemática 
• Ciência da Computação 
• Astronomia 
• Física 
• Química 
• Geociências 
• Engenharia Civil 
• Engenharia Sanitária 
• Engenharia de Transportes 
• Engenharia de Minas 
• Engenharia de Materiais e 
Metalurgia 
• Engenharia Química 
• Engenharia Nuclear 
• Engenharia Elétrica 
• Engenharia Mecânica 
• Engenharia de Produção 
• Engenharia Naval e 
Oceânica 
• Engenharia Aeroespacial 
• Engenharia Biomédica 
• Engenharia de Sistemas 
• Engenharia Civil 
• Estatística 
 
 
b) Ciências da Computação 
• Computação 
• Engenharia de Sistemas 
• Processamento de Dados 
• Sistemas de Informação 
• Teorias da Computação 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
c) Ciências Biológicas 
• Engenharia Florestal 
• Engenharia Ambiental 
• Oceanografia 
• Biologia Geral 
• Bioquímica 
• Ecologia 
 
 
d) Ciências da Saúde 
• Biomedicina 
• Enfermagem 
• Educação Física 
• Farmácia 
• Fisioterapia 
• Fonoaudiologia 
• Psicologia 
• Odontologia 
• Medicina 
• Nutrição 
• Terapia Ocupacional 
 
 
e) Ciências Agrárias 
• Agronomia 
• Engenharia de Alimentos 
• Engenharia Florestal 
• Engenharia Agrícola  
• Engenharia Ambiental e 
Agrícola 
• Engenharia de Pesca 
• Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 
• Medicina Veterinária 
• Zootecnia 
• Tecnologia em 
Agronegócios 
•  Agronegócio 
 
 

 
 
 
 
f) Ciências Sociais Aplicadas 
• Ciências Sociais 
• Direito 
• Ciências Contábeis 
• Administração 
• Turismo 
• Economia 
• Arquitetura e Urbanismo 
• Ciências da Informação 
(Biblioteconomia, 
Arquivologia, etc) 
• Museologia 
• Comunicação Social 
• Serviço Social 
 
g)Ciências Humanas 
• Filosofia 
• Teologia 
• Ciências da Religião 
• Geografia 
• Geologia 
• Antropologia 
• Arqueologia 
• História 
• Pedagogia 
• Ciências Sociais 
 
h) Linguística, Letras e Artes 
• Educação Artística 
• Letras 
• Música 
• Teatro 
• Artes Cênicas 
• Artes Plásticas 
• Dança 
• Artes visuais 
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Em caso de Vagas Afins Diretas não ocupadas, abre-se para o conjunto de Vagas Afins Indiretas. 
 
2) Vagas Afins Indiretas 
 
Tornam-se afins entre: 
 
• a (Ciências Exatas e da Terra) e b (Ciências da Computação) 
• c (Ciências Biológicas) e d (Ciências da Saúde) 
• c (Ciências Biológicas) e e (Ciências Agrárias) 
• f, g, h (Ciências Sociais Aplicadas, Humanas, Linguística, Letras e Artes). 
 
 
Afinidades entre cursos não presentes neste anexo poderão ser admitidas e consideradas pelos 
Colegiado(s) Didático(s) de Curso(s) e Conselho(s) Departamental(ais).
 


