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A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri –  UFVJM,  através da Coordenação de Processos
Seletivos  –  Copese, torna  pública  prorrogação do cronograma de realização da  Seleção Seriada –  Sasi:
Primeira Etapa – triênio 2020/2022 e Segunda Etapa – triênio 2019/2021, conforme segue:

ONDE SE LÊ: 

2.2 DO CADASTRO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO
2.2.1 O candidato que pleiteia a Isenção Total ou Parcial da taxa de inscrição deverá:

2.2.1.1 Acessar a página  www.ufvjm.edu.br/copese e preencher o formulário  online de Solicitação da
Isenção, conforme instruções especificadas,  no  período de 11  a  27  de  maio de 2021,  conforme
Cronograma, Anexo I.
(…)

2.3 DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
2.3.1 Para solicitar a  Isenção Parcial da taxa de inscrição,  o candidato  deverá enviar a documentação
comprobatória, até o dia 28 de maio de 2021, impreterivelmente, para o e-mail sasi@ufvjm.edu.br

(…)
2.3.1.1 Serão indeferidas as solicitações cujos documentos tiverem sido enviados por e-mail após o dia
28 de maio de 2021.
(…)

2.3.3 Para solicitar a Isenção Total da taxa de inscrição, pelo critério de renda, o candidato deverá enviar a
documentação comprobatória, até o dia 28 de maio de 2021, impreterivelmente, para o e-mail 
sasi@ufvjm.edu.br

(…) 
2.3.3.2 Serão indeferidas as solicitações cujos documentos tiverem sido enviados por e-mail após
o dia  28 de maio de 2021.
(...)

2.5 DO RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA TAXA DE INSCRIÇÃO
2.5.1 O resultado preliminar do pedido de isenção estará disponível no site www.ufvjm.edu.br/copese no dia
15 de junho de 2021.

(…)
2.5.3 O período  para interposição de recurso contra  o  indeferimento  do  pedido  da isenção da taxa de
inscrição da Sasi/2020 será: 16 e 17 de junho de 2021.

 (...)
2.5.4  O  resultado  final  do  pedido  de  isenção,  após  a  análise  dos  recursos,  estará  disponível  no  site
www.ufvjm.edu.br/copese no dia 22 de junho de 2021.

LEIA-SE: 

2.2 DO CADASTRO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO
2.2.1 O candidato que pleiteia a Isenção Total ou Parcial da taxa de inscrição deverá:

2.2.1.1 Acessar a página  www.ufvjm.edu.br/copese e preencher o formulário  online de Solicitação da
Isenção, conforme instruções especificadas, no período de 11 de maio a 10 de junho de 2021, conforme
Cronograma, Anexo I.
(…)

2.3 DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
2.3.1 Para solicitar a  Isenção Parcial da taxa de inscrição,  o candidato  deverá enviar a documentação
comprobatória, até o dia 11 de junho de 2021, impreterivelmente, para o e-mail sasi@ufvjm.edu.br

(…)
2.3.1.1 Serão indeferidas as solicitações cujos documentos tiverem sido enviados por e-mail após o dia
11 de junho de 2021.
(…)
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2.3.3 Para solicitar a Isenção Total da taxa de inscrição, pelo critério de renda, o candidato deverá enviar a
documentação comprobatória, até o dia 11 de junho de 2021, impreterivelmente, para o e-mail 
sasi@ufvjm.edu.br

(…) 
2.3.3.2 Serão indeferidas as solicitações cujos documentos tiverem sido enviados por e-mail após
o dia 11 de junho de 2021.
(...)

2.5 DO RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA TAXA DE INSCRIÇÃO
2.5.1 O resultado preliminar do pedido de isenção estará disponível no site www.ufvjm.edu.br/copese no dia
30 de junho de 2021.

(…)
2.5.3 O período  para interposição de recurso contra  o  indeferimento  do  pedido  da isenção da taxa de
inscrição da Sasi/2020 será: 01 e 02 de julho de 2021.

(...)
2.5.4 O resultado final do pedido de isenção, após a análise dos recursos, estará disponível no site
www.ufvjm.edu.br/copese no dia 08 de julho de 2021.

ONDE SE LÊ: 

3 DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 22/06/2021 até as 23 horas e 59 minutos de 13/07/2021.

3.6.2.1 O próprio sistema emitirá o boleto bancário com vencimento em 14 de julho de 2021;
(…) 

3.6.2.6  Agendamentos bancários sem a devida comprovação de efetivação do pagamento, bem como
pagamentos efetuados após o dia 14/07/2021, não serão considerados, o que implicará o cancelamento
da inscrição. 
I – Mesmo que a agência bancária receba o valor correspondente ao boleto, após o dia 14/07/2021, a
(…) 
3.6.2.10 O candidato que deixar para efetuar o pagamento no último dia,  14 de julho de 2021, deverá
ficar atento ao horário de compensação do banco.

  (…)
3.6.2.11 É de inteira responsabilidade do candidato a Conferência do status da sua inscrição. Caso a
inscrição  esteja  cancelada  por  falta  de  pagamento,  o  interessado  deverá,  no período  de  15  a
19/07/2021 entrar em contato com a Copese, via e-mail: sasi@ufvjm.edu.br, anexar cópia digital legível
do boleto e de seu comprovante de pagamento, obrigatoriamente no formato PDF ou JPG. Sua inscrição
só será deferida após a comprovação de que o pagamento foi realizado até o dia 14/07/2021.
3.6.2.12 Após o dia 19/07/2021, não serão aceitas comprovações de pagamentos. Portanto, aquele que
deixar de observar o disposto no subitem 3.6.2.11, não terá o direito a recorrer posteriormente.
(…)

3.9.3 O prazo para solicitar o cancelamento da inscrição será até o dia 09/07/2021, impreterivelmente.
(…)

3.10.1.1 Para  solicitar  o  cancelamento  do  triênio,  o  candidato  deverá  encaminhar  e-mail para
sasi@ufvjm.edu.br até  o  dia  09/07/2021,  impreterivelmente,  anexando a Declaração emitida pela
escola, informando a série na qual se encontra matriculado.

(…)
3.14.1 O Formulário para Atendimento Especializado, preenchido e assinado, deverá ser encaminhado
à  Copese,  até o  dia  14 de  julho  de  2021, impreterivelmente,  para  o  e-mail sasi@ufvjm.edu.br
acompanhado de:

(...)
3.16 O candidato que se identifica e quer ser reconhecido(a) socialmente em consonância com sua identidade
de gênero, poderá solicitar o “Atendimento pelo Nome Social”, via e-mail, até o dia 14 de julho de 2021 .

(…)
3.18 O Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI estará disponível no site da UFVJM, a partir do dia 24 de
agosto de 2021.

(…)
3.18.2 O candidato que constatar algum erro no seu nome ou RG no Comprovante Definitivo de Inscrição
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– CDI deverá entrar em contato com a Copese nos dias 24 e 26 de agosto de 2021.

LEIA-SE: 
3 DA INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições serão realizadas no período de 08/07/2021 até as 23 horas e 59 minutos de 10/08/2021.
(…) 
3.6.2.1 O próprio sistema emitirá o boleto bancário com vencimento em 11 de agosto de 2021;
(…) 
3.6.2.6  Agendamentos bancários sem a devida comprovação de efetivação do pagamento, bem como
pagamentos efetuados após o dia 11/08/2021, não serão considerados, o que implicará o cancelamento
da inscrição. 

I – Mesmo que a agência bancária receba o valor correspondente ao boleto, após o dia 11/08/2021, a
(…) 

3.6.2.10 O candidato que deixar para efetuar o pagamento no último dia, 11 de agosto de 2021, deverá
ficar atento ao horário de compensação do banco.

  (...)
3.6.2.11 É de inteira responsabilidade do candidato a Conferência do status da sua inscrição. Caso a
inscrição  esteja  cancelada  por  falta  de  pagamento,  o  interessado  deverá,  no período  de  13  a
17/08/2021 entrar em contato com a Copese, via e-mail: sasi@ufvjm.edu.br, anexar cópia digital legível
do boleto e de seu comprovante de pagamento, obrigatoriamente no formato PDF ou JPG. Sua inscrição
só será deferida após a comprovação de que o pagamento foi realizado até o dia 11/08/2021.
3.6.2.12 Após o dia 17/08/2021, não serão aceitas comprovações de pagamentos. Portanto, aquele que
deixar de observar o disposto no subitem 3.6.2.11, não terá o direito a recorrer posteriormente.
(…)

3.9.3 O prazo para solicitar o cancelamento da inscrição será até o dia 06/08/2021, impreterivelmente.
(…)

3.10.1.1 Para  solicitar  o  cancelamento  do  triênio,  o  candidato  deverá  encaminhar  e-mail para
sasi@ufvjm.edu.br até  o  dia  06/08/2021,  impreterivelmente,  anexando a Declaração emitida pela
escola, informando a série na qual se encontra matriculado.

(…)
3.14.1  O  Formulário para Atendimento Especializado, preenchido e assinado, deverá ser encaminhado à
Copese,  até o  dia  11  de  agosto  de  2021, impreterivelmente,  para  o  e-mail sasi@ufvjm.edu.br
acompanhado de:

(...)
3.16 O candidato que se identifica e quer ser reconhecido(a) socialmente em consonância com sua identidade
de gênero, poderá solicitar o “Atendimento pelo Nome Social”, via e-mail, até o dia 11 de agosto de 2021.

(…)
3.18 O Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI estará disponível no site da UFVJM, a partir do dia 16 de
setembro de 2021.

(…)
3.18.2 O candidato que constatar algum erro no seu nome ou RG no Comprovante Definitivo de Inscrição
– CDI deverá entrar em contato com a Copese nos dias 17 a 20 de setembro de 2021.

ONDE SE LÊ: 

5 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
5.1 As provas serão realizadas no dia 12  de setembro  de 2021, de acordo com o Horário de Brasília – DF,
conforme descrito no Quadro II:

(...)

LEIA-SE: 
5 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

5.1 As provas serão realizadas no dia 03  de outubro  de 2021, de acordo com o Horário de Brasília – DF,
conforme descrito no Quadro II:

(...)
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ONDE SE LÊ: 

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)

7.2 Os candidatos inscritos na 1ª e/ou 2ª etapa poderão retirar no site: www.ufvjm.edu.br/copese , a partir de 20
de outubro de 2021, o extrato contendo o número de acertos correspondente à etapa realizada.

LEIA-SE: 
7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

(...)
7.2 Os candidatos inscritos na 1ª e/ou 2ª etapa poderão retirar no site: www.ufvjm.edu.br/copese , a partir de 16
de novembro de 2021, o extrato contendo o número de acertos correspondente à etapa realizada.

ONDE SE LÊ: 

ANEXO I

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO SERIADA – Sasi

1ª ETAPA TRIÊNIO 2020/2022 e 2ª ETAPA TRIÊNIO 2019/2021

PERÍODO ATIVIDADE LOCAL

22 de abril de 2021 Publicação do Edital nº 20/2021. www.ufvjm.edu.br/copese

11 a 27 de maio de
2021

Cadastro  do  pedido  de  isenção  da  taxa  de
inscrição

www.ufvjm.edu.br/copese

27 de maio de 2021
Data limite para envio por e-mail dos documentos
referentes à isenção da taxa de inscrição

E-mail: sasi@ufvjm.edu.br

15 de junho de 2021
Resultado preliminar dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição

www.ufvjm.edu.br/copese

16 e 17 de junho de
2021

Prazo  para  recurso  contra  o  resultado  dos
pedidos de isenção

E-mail: recursoscopese@ufvjm.edu.br

22 de junho de 2021
Resultado final dos pedidos de isenção da taxa
de inscrição

www.ufvjm.edu.br/copese

22 de junho a 13 de
julho de 2021

Inscrições dos candidatos www.ufvjm.edu.br/copese

09 de julho de 2021
Prazo  para  solicitar  cancelamento  de  inscrição
para correção de dados

E-mail: sasi@ufvjm.edu.br

Até 14  de  julho  de
2021

Data limite para pagamento do boleto da taxa de
inscrição.

---

Até 14  de  julho  de
2021

Data limite para envio por e-mail dos documentos
para atendimento especializado, específico e uso
do nome social na realização das provas.

E-mail: sasi@ufvjm.edu.br 

15 a 17 de Julho de
2021

Prazo para conferência do pagamento da taxa de
inscrição

www.ufvjm.edu.br/copese

A  partir  de  24  de
agosto de 2021

Emissão do Comprovante Definitivo de Inscrição
– CDI

www.ufvjm.edu.br/copese

24 e 26 de agosto de
2021

Prazo para solicitar correção de dados no CDI. E-mail sasi@ufvjm.edu.br

12  de  setembro  de
2021

Realização das provas Endereço indicado no CDI
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14  de  setembro  de
2021

Divulgação do arquivo de provas e do gabarito
oficial

www.ufvjm.edu.br/copese

Até  DOIS  dias  úteis
após a divulgação do
arquivo  de  provas  e
do gabarito oficial

Interposição de recurso contra questões da prova
e/ou gabarito oficial, por e-mail

E-mail: recursoscopese@ufvjm.edu.br

A  partir  de  20  de
outubro de 2021

Consulta  ao  extrato  de  acertos  na  prova
realizada

www.ufvjm.edu.br/copese

LEIA-SE: 

ANEXO I

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO SERIADA – Sasi

1ª ETAPA TRIÊNIO 2020/2022 e 2ª ETAPA TRIÊNIO 2019/2021

PERÍODO ATIVIDADE LOCAL

22 de abril de 2021 Publicação do Edital nº 20/2021. www.ufvjm.edu.br/copese

11 de maio a  10 de
junho de 2021

Cadastro  do  pedido  de  isenção  da  taxa  de
inscrição

www.ufvjm.edu.br/copese

11 de junho de 2021
Data limite para envio por e-mail dos documentos
referentes à isenção da taxa de inscrição

E-mail: sasi@ufvjm.edu.br

30 de junho de 2021
Resultado preliminar dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição

www.ufvjm.edu.br/copese

01 e 02 de julho de
2021

Prazo  para  recurso  contra  o  resultado  dos
pedidos de isenção

E-mail: recursoscopese@ufvjm.edu.br

08 de julho de 2021
Resultado final dos pedidos de isenção da taxa
de inscrição

www.ufvjm.edu.br/copese

08 de julho a 10 de
agosto de 2021

Inscrições dos candidatos www.ufvjm.edu.br/copese

06  de  agosto  de
2021

Prazo  para  solicitar  cancelamento  de  inscrição
para correção de dados

E-mail: sasi@ufvjm.edu.br

Até 11 de agosto de
2021

Data limite para pagamento do boleto da taxa de
inscrição.

---

Até 11 de agosto de
2021

Data limite para envio por e-mail dos documentos
para atendimento especializado, específico e uso
do nome social na realização das provas.

E-mail: sasi@ufvjm.edu.br 

13 a 17 de agosto de
2021

Prazo para conferência do pagamento da taxa de
inscrição

www.ufvjm.edu.br/copese

A  partir  de  16  de
setembro de 2021

Emissão do Comprovante Definitivo de Inscrição
– CDI

www.ufvjm.edu.br/copese

17 e 20 de setembro
de 2021

Prazo para solicitar correção de dados no CDI. E-mail sasi@ufvjm.edu.br

03  de  outubro  de
2021

Realização das provas Endereço indicado no CDI

05  de  outubro  de
2021

Divulgação do arquivo de provas e do gabarito
oficial

www.ufvjm.edu.br/copese
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Até  DOIS  dias  úteis
após a divulgação do
arquivo  de  provas  e
do gabarito oficial

Interposição de recurso contra questões da prova
e/ou gabarito oficial, por e-mail

E-mail: recursoscopese@ufvjm.edu.br

A  partir  de 16  de
novembro de 2021

Consulta  ao  extrato  de  acertos  na  prova
realizada

www.ufvjm.edu.br/copese

Diamantina, 31 de abril de 2021.

Alessandra Neves Orsetti Araújo
Coordenadora da Copese/UFVJM

Profª Drª Orlanda Miranda Santos
Pró-Reitora de Graduação/UFVJM

* Documento original encontra-se assinado no SEI (Sistema Eletrônico de Informações). 
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