Informações Sobre a Matrícula dos Aprovados na 2ª Edição do SiSU/2011 Utilizando o Resultado do ENEM

A DRCA/Prograd informa que o acompanhamento das chamadas e datas de matrícula
referentes ao Processo Seletivo SiSU/ ENEM para provimento das vagas da UFVJM no 2º
semestre de 2011, também estão disponibilizadas na página da COPESE: www.ufvjm.edu.br/
copese
CONFIRA A LISTA DOS APROVADOS

NA 1ª CHAMADA:

CAMPUS DIAMANTINA - CLIQUE AQUI
CAMPUS DO MUCURI - CLIQUE AQUI
COMO REALIZAR SUA PRÉ-MATRÍCULA:
1 - Para realizar a pré-matrícula, o candidato classificado no Processo Seletivo/ ENEM deverá
ter em mãos o número do seu CPF e acessar o link: http;//void.ufvjm.edu.br/pressiga nesta
página que estará disponível de 27/06/2011 e 28/06/2011 até as 18:00h - 1ª Chamada.
2 - Preencher corretamente o requerimento de matrícula e imprimi-lo para enviar via sedex,
juntamente com os documentos abaixo especificados. ATENÇÃO: ao preencher o
requerimento o candidato estará provisoriamente matriculado na UFVJM, perdendo o direito a
vaga caso não preencha todos os requisitos necessários à matrícula. Portanto, ao se inscrever
o candidato deve ter a certeza de que preenche todos os requisitos.
3 - Ao preencher o requerimento no link: http;//void.ufvjm.edu.br/pressiga será gerada uma
etiqueta de correspondência que deverá ser conferida, impressa, recortada e colada no
envelope;
4 - PERDERÁ O DIREITO À VAGA O CANDIDATO QUE NÃO REQUERER SUA MATRÍCULA,
DEIXANDO DE PREENCHER E ENVIAR O REQUERIMENTO JUNTAMENTE COM TODOS
OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA NO PRAZO
INDICADO.
5 - Caso ocorra algum problema no sistema de matrícula, entrar em contato por e-mail ou por
telefone abaixo relacionados
- A Matricula obedecerá a ordem de classificação da lista divulgada pelo SiSU/MEC até o limite
de vagas oferecida para cada curso e semestre.
DATA DA PRÉ-MATRÍCULA VIA INTERNET:
27/06/2011 e 28/06/2011 - 1ª Chamada
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OBSERVAÇÕES:
- O candidato deverá acompanhar a confirmação da sua matrícula no link http;//void.ufvjm.
edu.br/pressiga
onde realizou a mesma.
- Recomenda-se aos candidatos que obtenham os documentos com antecedência. Em
nenhuma hipótese, será aceita matrícula condicional.

Documentos necessários para matrícula:
ATENÇÃO: Para confirmação da matrícula é imprescindível que o candidato envie por sedex
ou entregue pessoalmente em envelope lacrado na sala de atendimento da DRCA dos
respectivos Campi até o dia 28/06/2011 somente os seguintes documentos que serão
analisados posteriormente:
- Requerimento de matrícula devidamente assinado ( Orienta&ccedil;&otilde;es para
Matr&iacute;cula aos Menores de 18 anos
);
Em 2 (duas) vias simples os demais documentos:
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Equivalente;
- Histórico escolar do Ensino fundamental e 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.
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 declaração!

OBSERVAÇÕES:
- 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.
- Somente serão analisados os documentos postados até o dia 28/06/2011.
INFORMAÇÕES:
Campus JK: Rodovia MGT 367, Km 583, nº 5000- Alto da Jacuba - Cep: 39100-000 Diamantina - MG - Telefone: (38) 35321200 - Ramais: 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 - Cep: 39803-371 - Teófilo
Otoni - MG - Telefone: (33) 35226037 - e-mail
dmaato@ufvjm.edu.br
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