MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA – MINAS GERAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS - COPESE
PROCESSO SELETIVO 2º/ 2012
EDITAL COMPLEMENTAR – COPESE/UFVJM
O Pró-Reitor de Graduação, considerando o Edital nº 03 COPESE/UFVJM e suas
retificações, torna público que a seleção de candidatos, inscritos na Lista de Espera do SiSU
para provimento de vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) nos
cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri – UFVJM – para ingresso no 2º semestre de 2012 utilizará a manifestação de
interesse presencial ou por e-mail, observando o seguinte:
1.
A seleção dos candidatos às vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada
(SiSU) de que trata esse Edital complementar será efetuada exclusivamente através da
manifestação de interesse presencial ou por e-mail, uma única vez.
2.
Poderão participar desse processo, apenas os candidatos que constam na lista de
espera do SiSU do curso pretendido, na qual todos os candidatos já foram convocados para
matrícula nas chamadas anteriores.
3.
Os candidatos, que por algum motivo não compareceram as chamadas da lista de
espera do SiSU (3ª e/ou 4ª), interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM no curso para o qual
se inscreveram na lista de Espera exclusivamente – deverão comparecer ao atendimento da
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico- DRCA, especificamente na Divisão de
Matrícula e Acompanhamento Acadêmico- DMAA dos respectivos Campi ou enviar por email o requerimento de confirmação de interesse devidamente preenchido e assinado para
confirmarem o interesse pela vaga.
DATA PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE: 18/09/2012 e 19/09/2012
•

DIAMANTINA: Rodovia MGT 367, km 583, nº 5000 - Alto da Jacuba – Diamantina
ATENDIMENTO DRCA – PRÉDIO DA REITORIA - CAMPUS JK
e-mail: dmaa@ufvjm.edu.br
•

TEÓFILO OTONI: Rua do Cruzeiro, nº01- Jardim São Paulo- Teófilo Otoni- MG

SALA A02 – PRÉDIO ADMINISTRATIVO DMAA/DRCA – CAMPUS DO MUCURI
e-mail: dmaato@ufvjm.edu.br

4.
Os candidatos que manifestarem interesse serão convocados para chamada oral e
matrícula seguindo a classificação da lista de espera e os critérios estabelecidos no Edital
próprio.

CONFORME EDITAL Nº 03/2012 COPESE/UFVJM:
(…) 4.1.1. Os candidatos convocados deverão comparecer à chamada oral no dia, horário e local
definido
para cada curso e indicado pela Divisão de Matrícula e Acompanhamento Acadêmico- DMAA dos
respectivos campi da UFVJM, nas cidades de Diamantina/MG e Teófilo Otoni/MG.
4.1.2. A porta será fechada no horário indicado sendo dada uma tolerância de 5 minutos para
início da chamada oral. Após o início da chamada oral não será permitida a entrada de nenhum
candidato.
Recomenda-se ao candidato que chegue com 30 minutos de antecedência ao local definido.
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 (...)
Observação: Caso o candidato não possa comparecer à chamada oral, poderá nomear um
procurador. O procurador deverá comparecer à chamada munido de procuração devidamente
assinada igual a carteira de identidade, além de cópias dos documentos supracitados, seguindo ao
estabelecido neste edital.
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 sequência, 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 permanecer na lista de espera
do curso pretendido, através do preenchimento de um formulário fornecido no local e, em caso de
vaga ociosa, será convocado para nova chamada, respeitado o disposto no item 4.1.3; (...)* grifo
nosso

4.1. Os cursos e vagas remanescentes para ingresso no 2º semestre letivo de
2012, estão discriminados nos itens 4.1.1 e 4.1.2.
4.1.1. CAMPUS DIAMANTINA
Vagas 2º semestre de 2012
Cursos
Interdisciplinar em Humanidades
Química
Turismo

Geral
49
10
25

Turno
Noturno
Noturno
Noturno

4.1.2. CAMPUS DO MUCURI
Vagas 2º semestre de 2012
Cursos
Matemática

Geral
4

Turno
Noturno

4.2. Dos documentos necessários para a manifestação de interesse dos
candidatos
4.2.1. Para realizar a manifestação de interesse os candidatos deverão
preencher formulário contendo declaração de interesse, informar CPF e curso no qual está
inscrito na lista de espera classificação do candidato.
4.2.2.
O resultado será divulgado pela Divisão de Matrícula e
Acompanhamento Acadêmico - DMAA do Campus JK e Campus do Mucuri
respectivamente, através da publicação no Portal da UFVJM da nova lista com
reclassificação dos candidatos seguindo a ordem da classificação da lista de espera.
4.2.3.
A matrícula será realizada através de chamada oral com
preenchimento de formulário próprio e entrega das cópias dos documentos descritos abaixo
impreterivelmente nas datas e locais indicados nos respectivos Campi.
Documentos para matrícula, em três vias simples para o curso de
Humanidades e duas vias simples para os demais cursos (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 Instituição pública de ensino superior
RECOMENDA-SE
AOS
CANDIDATOS
ANTECEDÊNCIA TODOS OS DOCUMENTOS.

QUE

OBTENHAM

4. Das Disposições Finais



4.1. Informações sobre a matrícula poderão ser obtidas em:
Campus JK, em Diamantina: Atendimento DRCA _ PRÉDIO DA REITORIA
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico -DRCA
Divisão de Matrícula e Acompanhamento Acadêmico - DMAA

COM

Rodovia MGT 367 – KM 583 nº 5000 – Bairro Alto da Jacuba - Diamantina - MG
Telefone: (38) 3532-1200 ramais 1355 e 1360
E-mail: drca@ufvjm.edu.br ou dmaa@ufvjm.edu.br



Campus do Mucuri, em Teófilo Otoni: SALA 107 – PRÉDIO VERDE
Divisão de Matrícula e Acompanhamento Acadêmico - DMAA
Rua do Cruzeiro, nº 1, Bairro Jardim São Paulo, Teófilo Otoni – MG
Telefone: (33) 3522-6037
E-mail: dmaato@ufvjm.edu.br

Diamantina, 14 de setembro de 2012.

Prof. Dr. Valter Carvalho de Andrade Júnior
Pró-Reitor de Graduação / UFVJM

Profª. Drª. Ione Andriani Costa
Coordenadora da COPESE / UFVJM

