
Matrícula SiSU - 2011

A DRCA/Prograd divulga as instruções para matrícula dos classificados e seleção  de
candidatos  excedentes que manifestaram interesse em permanecer na Lista de Espera do
Processo SiSU/2011 para provimento de vagas remanescentes após a  4ª chamada (primeira
chamada da Lista de Espera do SiSU)  com ingresso no 1º Semestre de 2011 (Edital nº
03/2011 PROGRAD/COPESE e Edital nº 2  de 17/01/2011 SiSU/MEC).

  

Lista de&nbsp; Espera&nbsp; 6&ordf; Chamada&nbsp; -&nbsp; Campus Diamantina

  

Lista de&nbsp; Espera&nbsp; 6&ordf; Chamada&nbsp; -&nbsp; Campus do Mucuri

  Orientações para Matrícula Presencial dos Classificados na 6ª Chamada da
Lista de Espera e Seleção de Excedentes (Com possíbilidade de matrícula):
    
    -  As vagas serão preenchidas por meio de Chamada Oral, entre os candidatos que
estiverem presentes.   
    -  Serão chamados primeiramente os candidatos classificados dentro do numero de vagas.
Aqueles que, no momento da chamada oral, não estiverem presentes perderão o direiro à vaga
e serão chamados os excedentes da lista de espera conforme a ordem de classiificação até
completar as  vagas ofertadas de cada curso.   
    -  Os candidatos classificados dentro do limite de vagas  e que estiverem presentes farão a
matrícula no mesmo dia, devendo estar em mãos com a documentação exigida para  matrícula.
(Item 5.4 do edital 03/2011).   
    -  Não será permitada a entrada posterior de candidatos retardatários (Item 5.2.1 do edital
nº 3/2011.   
    -  No ato da matrícula o candidato deverá entregar duas cópias simples de todos os
documentos solicitados nesta página.   

    
    -  É de única e exclusiva responsabilidade do candidato inteirar-se das datas de matrícula e
das listas de convocações divulgadas na página da DRCA ou em listas afixadas no quadro de
avisos da Instituição;   

    
    -  As matrículas dos classificados na Lista de Espera do Processo SiSU serão efetuadas no
Campus Diamantina na Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - DRCA - Prédio da
Reitoria e no Campus do Mucuri na Divisão de Matrícula e Acompanhamento Acadêmico -
DMAA/DRCA prédio verde.   
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    -  Perderá o direito à vaga o candidato, que não comparecer à  UFVJM para realizar sua
matrícula no prazo estabelecido e nao apresentar a documentação exigida para matrícula
conforme estabelecido no  item 6.3 . do edital nº 3/2011 - COPESE/PROGRAD;   

  Data, Local e Horário de Atendimento:
  Campus  Diamantina:
  

Local: Pavilhão de aulas - Rodovia MGT 367, Km 583 nº 5000 - Alto da Jacuba - Diamantina -
MG

  Data: 18/03/2011 (Sexta-feira)
  Chamada oral e Matrícula para os Cursos:
  

13:00 - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - BCT, Bacharelado
Interdisciplinar em Ciências Humanas - BHU, Zootecnia e Engenharia Florestal.

  

14:00 - Educação Física e Fisioterapia;

  

15:00 - Farmácia e Nutrição;

  

16:00 - Ciências Biológicas, Enfermagem e Odontologia.

  Campus do Mucuri:
  

Local: Divisão de Matrícula e Acompanhamento Acadêmico - DMAA - Prédio Verde - Rua do
Cruzeiro, nº 01 - Jardim São Paulo - Teófilo Otoni - MG

  Data: 18/03/2011 (Sexta-feira) 
Chamada oral e Matrícula para os Cursos:
  

08:00 - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - BCT
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09:00 - Administração

  

10:00 - Ciências Contábeis

  

14:00 - Ciências Econômicas

  

15:00 - Matemática 

  

16:00 - Serviço Social

  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

    * Caso você já esteja matriculado em outro curso oferecido em um dos Campi da UFVJM, é
necessário solicitar o cancelamento desta matrícula antes de efetuar uma nova Matrícula no
Curso em que você se encontra classificado na lista de espera;

    * O candidato deverá acompanhar a confirmação da sua matrícula no link 
http;//void.ufvjm.edu.br/pressiga;

    * A matrícula obedecerá a ordem de classificação de acordo com o Edital nº 03/2011
PROGRAD/COPESE e Edital nº 02 SiSU/MEC, até o limite de vagas oferecido para cada
curso;

  

    * Recomenda-se aos candidatos que obtenham os documentos com antecedência;

  

    * 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.
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  Informações e contatos:
    
    -  Campus Diamantina: Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - DRCA - Prédio da
Reitoria ; Rodovia MGT 367, Km 583 nº 5000 - Alto da Jacuba - Diamantina - MG, Telefones:
(38) 3532-1200 -  ramal 1355 - Email: drca@ufvjm.edu.br   ou dmaa@ufvjm.edu.br   

    
    -  Campus do Mucuri:  Rua do Cruzeiro, nº 01 - Bairro Jardim São Paulo - Cep: 39801-000 -
Teófilo Otoni - MG (33) 3522 6037 - Email: dmaato@ufvjm.edu.br   

  Documentos necessários:
  

Para confirmação da matrícula é imprescindível que o candidato entregue pessoalmente no ato
da matrícula, os seguintes documentos:

    
    -  Requerimento de matrícula (A ser preenchido pessoalmente no ato da matrícula)

  

  

Em 2 (duas) vias simples os demais documentos:

    
    -  Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Equivalente;  
    -  Histórico escolar do Ensino Médio;  
    -  Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública; Não serão
aceitos outros documentos que constem apenas o número. (Para o candidato de origem
estrangeira, Carteira de Identidade Expedida pela Polícia Federal ou Passaporte com visto
temporário de estudante ou permanente).
 
    -  Título de Eleitor, acompanhado da Certidão de quitação eleitoral ou do
comprovante da última votação;  Lei 4.737/65. (  Orienta&ccedil;&otilde;es para
Matr&iacute;cula aos Menores de 18 anos
);
 
    -  CPF (ou protocolo de Inscrição);  
    -  Documento Militar ou outro comprovante que comprove que o candidato está em
dia com as obrigações militares , ( Orienta&ccedil;&otilde;es para Matr&iacute;cula aos
Menores de 18 anos  );  

    
    1. Certificado de Alistamento, nos limites da sua validade;  
    2. Certificado de Reservista;  
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    3. Certificado de Isenção: Portadores de deficiência, incapacidade moral, convicção
religiosa, arrimo de família, ser casado, ter filho registrado em seu nome;   
    4. Certidão de Situação Militar, Carta Patente;  
    5. Provisão de Reforma; Atestado de Situação Militar;  
    6. Atestado que comprove estar desobrigado do Serviço Militar;  
    7. Certificado de Dispensa de Incorporação, Lei nº 4.375/64.  
    8. Certificado de Adiamento Militar; - candidatos para os cursos de Farmácia e Odontologia
podem apresentar o certificado de adiamento do serviço militar no lugar do CAM (certificado de
Alistamento Militar). Art 29 lei nº lei nº 4.375/64.   
    9. Observação: O candidato servidor militar pode enviar cópia da carteira de militar ou
documento que comprove pertencer ao serviço militar;   

     
    -  Certidão de Nascimento ou Casamento;  
    -  02 (duas) fotos 3x4, recente e de frente;  
    -  01 (uma) cópia de Declaração de não existência de vínculo com outras Instituições
de Ensino Superior públicas. Clique aqui para ter acesso ao modelo de
declara&ccedil;&atilde;o!   
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