INFORMAÇÕES PARA MATRÍCULA DE CANDIDATOS SELECIONADOS
ATRAVÉS DA LISTA DE ESPERA DO SISU
(A matrícula será presencial)
Como realizar sua matrícula
1. Para realizar a matrícula, o candidato classificado ou excedente através da Lista de
Espera do SiSU deverá comparecer a chamada oral no horário, data e local indicados na
lista de classificados munido das cópias dos documentos relacionados no Edital
nº12/2011- COPESE/UFVJM
2. PERDERÁ O DIREITO À VAGA O CANDIDATO QUE NÃO REQUERER SUA
MATRÍCULA PREENCHENDO O REQUERIMENTO E DEIXAR DE
APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A
EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA NA DATA INDICADA.
Observação: A Matricula obedecerá à ordem de classificação da lista divulgada tendo
prioridade os candidatos classificados até o limite de vagas oferecida para cada curso e
semestre.
Data da Matrícula
As matrículas serão realizadas nas datas, horários e locais indicados na lista de
classificação de cada curso.
CONFORME EDITAL Nº 12:

4. A primeira convocação da lista de espera na UFVJM está condicionada a
publicação do cronograma pelo SiSU/MEC e será divulgada via internet, no
endereço www.ufvjm.br/drca e/ou www.ufvjm.edu.br/copese de acordo com os
seguintes procedimentos:
4.1.1. Não será permitida a entrada de candidatos após o início da chamada
oral. Recomenda-se ao candidato que chegue com 30 minutos de antecedência.
4.1.2. Os candidatos convocados deverão comparecer a chamada oral no dia,
horário e local de cada curso a ser indicado pela Divisão de Matrícula e
Acompanhamento Acadêmico- DMAA dos respectivos campi da UFVJM, nas
cidades de Diamantina/MG e Teófilo otoni/MG.
4.1.3. Será convocado para participar da chamada oral um número (cinco
vezes) de candidatos necessários para o preenchimento das vagas não
ocupadas, por curso;
4.1.4. Serão divulgados o número de vagas não ocupadas e a relação de
candidatos convocados para a chamada oral, por ordem de classificação da
lista de espera, por curso;
4.1.5. Os candidatos convocados (classificados e excedentes), interessados em
efetuar a matrícula, deverão comparecer à chamada oral, munidos dos
documentos necessários para a matrícula, informados no Termo de
Participação da UFVJM e nas Instruções de Matrícula (disponível no site
www.ufvjm.edu.br/drca e ou www.ufvjm.edu.br/copese );
4.1.6. A chamada oral será efetuada pela chamada nominal, primeiramente, dos
candidatos classificados e caso não sejam preenchidas as vagas serão
chamados na seqüência, os candidatos excedentes para a realização da

matrícula, até que todas as vagas sejam preenchidas ou que não haja mais
candidatos aptos presentes;
4.1.7. Os candidatos convocados que não comparecerem à chamada oral e/ou
não apresentarem a documentação necessária para a matrícula, serão excluídos
da lista de espera e perderão o direito à vaga;
4.1.8. Os candidatos que forem convocados e estiverem presentes, mas que não
foram no primeiro momento contemplados com a vaga, deverão manifestar
interesse em se matricular no curso pretendido, através do preenchimento de um
formulário fornecido no local e em caso de vaga ociosa será convocado para
matrícula;
4.1.9. Os candidatos que se enquadrarem na situação do item 4.1.8 serão
convocados via internet, no endereço www.ufvjm.edu.br/drca e/ou
www.ufvjm.edu.br/copese e através de e-mail;
RECOMENDA-SE AOS CANDIDATOS QUE OBTENHAM OS DOCUMENTOS COM
ANTECEDÊNCIA. EM NENHUMA HIPÓTESE, SERÁ ACEITA MATRÍCULA
CONDICIONAL.

DOCUMENTOS:
Para confirmação da matrícula é imprescindível que o candidato entregue a documentação
exigida pessoalmente ou nomeie um procurados para representá-lo o no dia, horário e local
indicados nas listas dos respectivos Campi somente os seguintes documentos que serão
analisados:
- O requerimento de matrícula (será fornecido no momento da matrícula) preenchido e
devidamente assinado (igual a da carteira de identidade);
- Documentos para matrícula, em duas vias simples (cópias legíveis e sem rasuras):
a) Certificado de conclusão do Ensino Médio;
b) Histórico Escolar do Ensino Fundamental e Médio;
c) Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública (não será
aceito outros documentos que constem apenas o número). No caso de estrangeiro,
Carteira de Identidade expedida pela Polícia Federal ou Passaporte com visto
temporário de estudante ou permanente;
d) Título de eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição ou da
Certidão de quitação eleitoral;
e) CPF;
f) Documento militar (candidato do sexo masculino maior de 18 anos);
g) Certidão de nascimento ou casamento;
h) 02 fotos 3x4, recente e de frente;
i) Declaração de não-vínculo com outra instituição de Ensino Superior Pública
Os candidatos que tiverem concluído o Ensino Médio no exterior deverão apresentar além
do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar, o Parecer de
Equivalência de Estudos emitido pela Secretaria de Estado da Educação.

OBS: SOMENTE SERÃO ANALISADOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA
DATA DA MATRÍCULA.

Informações:
Campus JK: Rodovia MGT 367, km 583, nº 5000 - Alto da Jacuba - Diamantina
Telefone: (38) 35321200 - Ramal 1369, 1291 e 1360 - e-mail: dmaa@ufvjm.edu.br ou
drca@ufvjm.edu.br
Campus do Mucuri: Rua do Cruzeiro, nº 01 – Jardim São Paulo – 39.803-371- Teófilo OtoniMG
Telefone: (33) 3522.6037 dmaato@ufvjm.edu.br.

