UNIVERSIDADE FEDERAL
DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA MG

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª CHAMADA SASI – TRIÊNIO 2014/2016

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri, no uso das atribuições que lhe conferem o Edital 05/2016 – COPESE/UFVJM, que
regulamenta o processo de Seleção Seriada – SASI, conforme item 11.10 Os casos omissos
neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação da UFVJM, mediante proposta
da Copese, e considerando:
1. que o item 9.3 do referido Edital prevê que, ocorrendo vagas remanescentes, a
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico/DRCA providenciará outras chamadas para
matrícula, no limite das vagas existentes em cada curso;
2. que o Edital é omisso com relação à convocação dos candidatos excedentes para a
ocupação de vagas remanescentes nas chamadas subsequentes;
3. a inexistência de tempo hábil até o início do 1º semestre letivo 2017, para a
realização de novas chamadas para a totalidade dos cursos de graduação, de modo a prover as
vagas remanescentes decorrentes da não ocupação pelos candidatos já convocados;
4. a necessidade de ocupar todas as vagas previstas no Edital 05/2016, de modo a
assegurar o melhor uso dos recursos públicos;
RESOLVE:
I – Convocar na 2ª chamada para o Curso de Medicina, os candidatos
CLASSIFICADOS E EXCEDENTES constantes da lista de resultados do referido certame,
por modalidade, num limite máximo de 10 vezes o número de vagas. Caso surjam vagas e
todos os envelopes da 2ª chamada já tenham sido utilizados, os candidatos restantes poderão
ser convocados, seguindo o mesmo critério da 2ª chamada.
II – Convocar, na 2ª chamada, para os demais cursos, todos os candidatos
CLASSIFICADOS E EXCEDENTES constantes da lista de resultados do referido certame,
por curso e modalidade.

Profª. Leida Calegário de Oliveira
Pró-Reitora de Graduação
PROGRAD/UFVJM

O original encontra-se devidamente assinado e arquivado na COPESE.
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