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EDITAL DO VESTIBULAR EAD 2017/2º - PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO MODALIDADE A DISTÂNCIA
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA
A Reitoria do Centro Universitário UNA faz saber que, consoante o que prescreve a Lei nº. 9.394, de 20/12/1996
(LDB); o Decreto nº. 5.154, de 23/07/2004, da Presidência da República; a Portaria Normativa MEC nº. 40/2007,
republicada em 29/12/2010; a Portaria Normativa nº 23, de 1º/12/2010; e demais instrumentos normativos
educacionais aplicáveis à espécie, estarão abertas as inscrições destinadas ao processo seletivo, para
preenchimento de vagas de seus cursos de graduação a distância, na modalidade semipresencial, referente ao 2º
semestre de 2017.
1 - DAS INSCRIÇÕES
1.1 - As inscrições para o processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação a distância 2017/2º estarão
abertas
no
período
de
27/03
a
07/04/2017
pela
internet
(una.br/educacaodofuturo
ou
unimonte.br/educacaodofuturo) e pelo telefone (31) 3235-7300, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das
8h às 20h.
1.2

O candidato é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição e arcará com as
consequências e responsabilidades decorrentes de eventuais erros e/ou omissões no preenchimento do
documento.
1.2.1 Na inscrição pela internet, o pagamento será feito por meio de boleto bancário, disponível para
impressão no respectivo site.

1.3 - A taxa de inscrição, que não será objeto de restituição em hipótese alguma, terá o valor de R$ 25,00 (vinte e
cinco reais).
1.3.1 Para os candidatos que optarem pela utilização da nota do ENEM, a taxa de inscrição é de R$10,00.
1.3.2

A inscrição será efetivada após a confirmação do pagamento do boleto bancário relativo à taxa
estipulada, bem como o recebimento e conferência dos documentos, quando solicitados.

1.3.3

A última data de vencimento do boleto será, impreterivelmente, no dia 06/04/2016. Dessa forma, os
candidatos que se inscreverem no dia 07/04/2017 deverão realizar o pagamento da taxa no dia
08/04/2017, no horário das 12h às 13h30min, na sala de provas do respectivo polo.

1.3.4

Será considerada sem efeito a inscrição quando o pagamento for feito com cheque que venha a ser
sustado ou devolvido por qualquer motivo e nos casos em que as informações e/ou documentos
prestados pelo candidato ou terceiros sejam inverídicos.

1.3.5

O cheque utilizado para pagamento da taxa de inscrição será recebido em caráter pro solvendo, sendo
considerada efetuada a inscrição somente após a regular compensação do respectivo cheque.

1.4 - O candidato poderá participar do processo utilizando sua nota de Redação Enem. Para isso, deverá indicar
corretamente o ano em que realizou o exame e o número de inscrição que o identifique no MEC, atentando para
que não haja erro na indicação. Só serão aceitas notas das edições de 2012 a 2016. A informação é de inteira
responsabilidade do candidato. As inscrições com informações erradas serão canceladas. O candidato que optar
pela classificação utilizando a nota do Enem estará dispensado de realizar a prova e terá seu aproveitamento
consultado no órgão competente. Será considerada a nota correspondente ao percentual obtido na prova do
Enem, observada a mesma proporcionalidade na pontuação distribuída na prova de redação.
1.4.1 - O candidato só poderá se inscrever uma única vez: utilizando o resultado do Enem ou fazendo o vestibular
tradicional.
1.4.2 - Havendo problemas em acessar as notas do candidato, por qualquer motivo, poderá ser solicitado a ele
o envio do boletim que comprove as notas do Enem.
1.4.3 - O candidato poderá solicitar alteração na forma de participação no processo (vestibular tradicional ou
utilização da nota do Enem). Caso o boleto ainda não tenha sido pago, bastará acessar a inscrição pelo
site, utilizando o CPF, e alterar os dados. Após o pagamento do boleto, o candidato poderá solicitar o
formulário de alteração de dados pelo telefone fornecido no site (una.br/educacaodofuturo ou
unimonte.br/educacaodofuturo). A alteração poderá ser solicitada somente até o dia 03/04/2017.
1.5 - Ao preencher o formulário de inscrição, que é de sua inteira responsabilidade, o candidato declara aceitar as
condições do concurso, devendo acatar as decisões que possam vir a ser tomadas pela Comissão Organizadora
do Vestibular.
1.6 - Ao inscrever-se, o candidato poderá, facultativamente, escolher uma 2ª opção de curso, ofertado dentro do
mesmo polo.
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1.7 - Ao realizar sua inscrição, o candidato declara que, de acordo com o disposto no art. 3º da Portaria MEC nº 391,
de 07/02/2002, está cursando o ensino médio ou possui o Certificado de Conclusão desse nível de ensino, obtido
pela via regular ou da suplência.
O candidato aprovado que não possuir ensino médio completo, concluído e devidamente comprovado, não
poderá requerer matrícula, uma vez que não atende ao disposto no subitem 6.4 nem ao que determina a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996, art. 44, II).
1.8 - Não será aceita solicitação de inscrição que não atenda às normas aqui estabelecidas.
2 - DA PROVA
2.1 - Os candidatos farão uma prova de produção de textos (redação) valendo 100 pontos.
2.2 - A prova, que terá duração de 1h30min (uma hora e trinta minutos), será realizada no dia 08/04/2017 (sábado),
no horário das 09h às 10h30min, em local a ser informado no comprovante de inscrição.
2.3 - Será automaticamente eliminado o candidato que:
• valer-se de meios fraudulentos na inscrição ou na realização da prova;
• não atingir 20% do valor da prova de redação, inclusive na redação do Enem;
• apresentar-se após o horário estabelecido;
• não apresentar documento que bem o identifique;
• portar ou fazer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (tais como agenda
eletrônica, relógio digital, telefone celular, smartphone, tablet, pager, walkman, receptor, gravador, laptop,
IPod e equipamentos similares);
• portar armas de fogo ou brancas;
• lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
• perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
2.3.1 - Também motivará a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a
tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste edital e/ou em outros instrumentos normativos
relativos ao vestibular, nos comunicados, nas instruções ao candidato e/ou nas instruções constantes na
prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação da
prova.
2.3.2 - Quando, durante ou após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou
qualquer outro, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será
automaticamente eliminado do processo seletivo.
2.3.3 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude
de afastamento de candidato da sala de prova.
2.3.4 - O candidato não poderá ausentar-se antes de transcorrido 30 minutos do início da prova.
2.3.5 - Os portões serão fechados às 09h30min. Após esse horário, não será permitida a entrada de candidato.
2.4 - O candidato que não apresentar documento de identidade original que bem o identifique, com foto, não poderá
ter acesso à sala de provas, não podendo, portanto, fazer a prova e participar do processo seletivo. São
considerados documentos válidos:
 carteira, cartão e/ou cédula de identidade expedida por órgãos como Secretaria de Segurança ou similar,
Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro;
 identidade para estrangeiros;
 carteira profissional expedida por órgão ou conselho de classe que, por lei federal, equivalha a documento
de identidade (Exemplos: carteira do CREA, CREF, OAB, CRC, CRM etc.);
 Carteira de Trabalho e Previdência Social;
 Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 1997).
2.5.1 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação
do candidato, inclusive com relação à fotografia do candidato.
2.6 - O candidato que, durante a prova, precisar de atendimento médico, no ambulatório ou em qualquer outro local,
não terá, por esse motivo, direito a tempo adicional. Se o atendimento tiver que ser prestado fora das
dependências do Polo, o candidato deverá entregar a folha definitiva de redação na forma como se encontrar,
no momento de sua saída, e não poderá retornar para concluir sua prova.
2.7 - Durante a realização da prova, somente será permitido o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta,
corpo transparente para visualização da tinta, lápis e borracha e, em nenhuma hipótese, poderão ser utilizados
quaisquer aparelhos, dispositivos, equipamentos previstos no subitem 2.3 deste edital.
2.8 - Não será permitido ao candidato consultar nenhuma espécie de material, como folhas, livros ou revistas, entre
outros.
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2.9 - Não haverá funcionamento de guarda-volumes durante a realização da prova e a Instituição não se
responsabiliza por furto, roubo, perda ou extravio de objetos.
2.10- A redação deverá ser transcrita para a folha de resposta definitiva, com caneta esferográfica transparente de
tinta azul ou preta. A folha de resposta definitiva, cujo preenchimento é de inteira responsabilidade do candidato,
será o único documento válido para a correção da prova.
2.11 - Na correção da redação, será levada em conta a produção de um texto dissertativo-argumentativo em
modalidade escrita formal da língua portuguesa, nos seguintes aspectos: adequação ao tema e aos objetivos
da proposta, coerência, coesão, pertinência argumentativa, paragrafação, estruturação de frases,
morfossintaxe, adequação vocabular, acentuação, ortografia e pontuação. Linhas com cópias do texto de apoio
fornecido no caderno de questões não serão consideradas na contagem do número mínimo de linhas.
Será atribuída nota zero aos textos que forem produzidos com até 6 (seis) linhas, fugirem inteiramente ao tema,
veicularem impropérios e/ou parte de texto deliberadamente desconectada do tema, estiverem escritos em
outra língua, redigidos em versos e, ainda, não atenderem ao tipo textual exigido no enunciado da proposta da
prova. Nos casos de tangenciamento, será atribuída a nota mínima à redação.
A redação deverá ser transcrita para a folha definitiva com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. É de
inteira responsabilidade do candidato sua devolução ao fiscal de sala, devidamente assinada, sendo este o
único documento válido para a correção.

3 - DO ATENDIMENTO ESPECIAL
3.1 - Será concedido atendimento especial ao candidato com deficiência em conformidade com a legislação
específica, abarcando-se, também, para todos os fins, aqueles que utilizam prótese metálica, prótese auditiva,
marca-passo, ou ainda o candidato que por intercorrência grave de saúde necessitar de condições especiais para
fazer a prova Para isso, o candidato deverá apresentar formulário próprio, preenchido e assinado, juntamente
com o respectivo laudo técnico (original), emitido por profissional da área da saúde, emitido nos últimos 6 (seis)
meses, comprovando a necessidade especial, constando a data do diagnóstico, o código correspondente da
Classificação Internacional e Doenças (CID-10), o tratamento a que está sendo submetido e a necessidade do
candidato para a realização da prova, bem como carimbo e assinatura do profissional responsável pela emissão
do laudo, no polo de apoio presencial, das 9h às 21h, até o dia 03/04/2017. O laudo será avaliado por equipe
multiprofissional, a qual, se necessário, poderá convocar o candidato para entrevista. O candidato deverá
apresentar, também, o comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
Para solicitar o formulário, que lhe será encaminhado por e-mail, o candidato deverá entrar em contato com os
polos de apoio presencial, com a Comissão Permanente do Vestibular, pelo telefone (31)3319-9426 ou (31)33199428 ou pelo e-mail copeve@una.br.
3.2 - O candidato que não entregar o laudo, no prazo e condições especificados no item 3.1 deste Edital, seja qual
for o motivo alegado, poderá não ter a condição atendida. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito
à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
3.3 - As pessoas portadoras de deficiência participarão da seleção em igualdade de condições com os demais
interessados, no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação e à nota mínima
exigida.
3.4 - Em caso de enfermidade que exija internamento, as provas poderão ser realizadas no estabelecimento de saúde
e/ou em regime domiciliar, desde que:
I - seja apresentado laudo médico atestando a impossibilidade de realização da prova nos locais indicados;
II - o médico responsável pelo candidato ateste que este se encontra em condições de realizar as provas;
III - o estabelecimento de saúde em que o candidato estiver internado autorize a entrada e permanência no local
dos aplicadores de prova designados pela Comissão Organizadora do Vestibular;
IV - o estabelecimento de saúde ou o domicílio esteja localizado na cidade do Polo de apoio presencial.
3.5 - O candidato que utiliza prótese auditiva e não requerer condição especial para realizar a prova, conforme
especificado no item 3.1 deste Edital, não poderá realizar a prova portando a referida prótese.
3.6 - Para que receba acompanhamento adequado em caso de aprovação, o candidato que não tenha solicitado
atendimento especial no momento da inscrição do vestibular, deve fazer essa solicitação no momento de sua
matrícula, no Polo de Apoio Presencial, das 9h às 12h e das 13h às 17h, exceto quartas-feiras ou pelos Correios
(Caixa postal Minas Gerais Educação S/A – EaD Una – Caixa postal nº 7513, AGF Gonçalo Coelho, Rua:
Gonçalo Coelho, nº 56, Cidade Nova, BH-MG, CEP: 31.170-970).
3.7 - O candidato sabatista regularmente inscrito que, por motivo de confissão religiosa comprovada, não
desempenhe atividades no sábado, deverá enviar por e-mail, até o dia 03/04/2017, o atestado comprobatório
de sua confissão religiosa, emitido pela entidade da qual for membro. Para a realização da prova, o candidato
deverá comparecer ao Polo de Prova, no mesmo horário fixado para os demais candidatos, onde permanecerá
sob fiscalização, isolado e incomunicável, até às 19 horas, quando iniciará sua prova. Saliente-se que, em caso
de aprovação do candidato sabatista, o atendimento especial não se estende ao curso.
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3.8 - O candidato travesti ou transexual que desejar ser identificado pelo nome social no dia e local de realização da
prova deve fazer essa solicitação em formulário próprio, solicitado através do telefone (31) 3319-9426 ou 33199428, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, no horário das 9 às 21 horas. O formulário deverá ser preenchido,
assinado e enviado juntamente com uma foto 3x4, digitalizados para o e-mail copeve@una.br, até o dia
14/10/2016. E para o candidato que concorrer utilizando a nota Enem, o nome informado deverá ser idêntico ao
informado para participação no Enem.
4 – DAS VAGAS
4.1 - As vagas não preenchidas em um Polo poderão ser remanejadas para o outro Polo.
No número total de vagas oferecidas, já estão incluídas aquelas reservadas aos candidatos selecionados pelo ProUni.
Os cursos na modalidade semipresencial, conforme previsto neste Edital, são oferecidos apenas nos Polos BH Barro
Preto/MG, Contagem/MG e Santos/SP com até três encontros presenciais por semana, no próprio polo.
UNIDADE ACADÊMICA BARRO PRETO/MG
Rua Goitacazes, 1159, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG – CEP: 30190-051
CURSO

SITUAÇÃO

GRAU
CONFERIDO

Vagas

Gestão Comercial

Autorização Portaria da Reitoria n° 29/2017

Graduação Tecnológica

40

Gestão Pública

Autorização Portaria da Reitoria n° 15A/2017

Graduação Tecnológica

40

Gestão de Recursos Humanos

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

50

Gestão Financeira

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

50

Logística

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

50

Marketing

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

50

Processos Gerenciais

Autorização Portaria MEC n° 416/2014

Graduação Tecnológica

50

UNIDADE ACADÊMICA CONTAGEM/MG
Avenida João César de Oliveira, 6.620, Bairro Beatriz, Contagem/MG – CEP: 32040-000
GRAU
CURSO
SITUAÇÃO
CONFERIDO
Autorização Portaria da Reitoria n° 29/2017
Gestão Comercial
Graduação Tecnológica

Vagas

Gestão da Qualidade

Autorização Portaria da Reitoria n° 29/2017

Graduação Tecnológica

40

Gestão de Recursos Humanos

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

50

Gestão Financeira

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

40

Logística

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

60

Marketing

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

40

Pedagogia

Portaria de autorização ad referendum do Cepe de 2015

Graduação Tecnológica

40

Processos Gerenciais

Autorização Portaria MEC n° 416/2014

Graduação Tecnológica

40

Segurança no Trabalho

PORTARIA da Vice-Reitoria nº 16, de 1º de MARÇO de
2017

Graduação Tecnológica

40

40

UNIDADE ACADÊMICA LINHA VERDE/MG
Av. Cristiano Machado, 11.157, Bairro Vila Cloris, Belo Horizonte/MG – CEP 31744-320
GRAU
CURSO
SITUAÇÃO
CONFERIDO
Autorização Portaria da Reitoria n° 29/2017
Gestão Comercial
Graduação Tecnológica

Vagas
40

Gestão da Qualidade

Autorização Portaria da Reitoria n° 29/2017

Graduação Tecnológica

40

Gestão Pública

Autorização Portaria da Reitoria n° 15A/2017

Graduação Tecnológica

40

Logística

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

40

Processos Gerenciais

Autorização Portaria MEC n° 416/2014

Graduação Tecnológica

40

Gestão de Recursos Humanos

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

40

Gestão Financeira

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

50

Marketing

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

50
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UNIDADE ACADÊMICA SANTOS/SP
Av. Rangel Pestana, nº. 99, Bairro Vila Mathias, Santos/SP – CEP: 11013-551
CURSO

SITUAÇÃO

GRAU CONFERIDO

Vagas
Semipresencial

Gestão Portuária

Autorização Resolução CEPE n° 165/2016

Graduação Tecnológica

60 (noite)

Gestão de Comercio Exterior

Autorização Resolução CEPE n° 165/2016

Graduação Tecnológica

60 (noite)

Logística

Autorização Portaria da Reitoria n° 26A/2014

Graduação Tecnológica

60 (noite)

Os alunos do Polo Santos poderão optar por participar dos encontros presenciais em um dos turnos citados quadro
de vagas. Já os alunos dos polos BH e Contagem terão os encontros presenciais no Turno da Noite. Os dias da
semana e os horários dos encontros presenciais serão definidos pela Instituição, e amplamente divulgados aos
alunos.
A Instituição se reserva o direito de não oferecer a modalidade semipresencial caso o número de matrículas no
curso/polo seja inferior ao número de vagas disponibilizados. Nesse caso, o aluno poderá solicitar reopção para um
dos cursos disponíveis na modalidade 100% a distância da Una Virtual.

5 - DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 - O preenchimento das vagas do curso obedecerá à ordem de classificação de todos os candidatos aprovados,
quer tenha o candidato indicado a nota Enem ou realizado a prova prevista neste edital.
5.2 - Para o fim de classificação, somente serão considerados os candidatos que tenham obtido nota igual ou superior
a 20 (vinte) pontos na prova presencial, ou 200 pontos para o candidato que concorrer utilizando a nota Enem.
5.3 - O resultado do Vestibular EAD 2017/2º será publicado no site (una.br/educacaodofuturo ou
unimonte.br/educacaodofuturo) no dia 12/04/2017.
6 - DA MATRÍCULA
6.1 - A matrícula deverá ser realizada no dia 12/04/2017, a partir das 16hs, devendo o candidato acessar o ambiente
de pré-matrícula, no site (una.br/educacaodofuturo ou unimonte.br/educacaodofuturo), efetuar o pagamento do boleto
nele disponível, imprimir e assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o Termo de
Compromisso/Requerimento de Matrícula.
O candidato apto deverá providenciar a documentação abaixo e terá as seguintes opções para envio:
- No Polo de Apoio Presencial munido do documento original e cópia (das 9h às 12h e das 13h às 17h,
exceto quartas-feiras) ou,
- Pelos Correios (Caixa postal Minas Gerais Educação S/A – EaD Una – Caixa postal nº 7513, AGF Gonçalo
Coelho, Rua: Gonçalo Coelho, nº 56, Cidade Nova, BH-MG, CEP: 31.170-970).
Cópias simples:
- certidão de nascimento ou de casamento;
- prova de quitação com o serviço militar, para os maiores de 18 anos do sexo masculino;
- título de eleitor;
- comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (última eleição), para maiores de 18 anos;
- documento oficial de identidade;
- CPF;
- comprovante de residência atualizado.
- identidade de estrangeiro, CPF; comprovante de endereço, passaporte e visto do tempo de permanência no
Brasil, para os candidatos estrangeiros;
- Boletim do ENEM, se utilizado na classificação do vestibular;
- certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente (deverá ser autenticado para
encaminhamento via Correios);
- histórico escolar do ensino médio; (Deverá ser Autenticado para encaminhamento via Correios);
- diploma, quando se tratar de curso profissionalizante do ensino médio (deverá ser autenticado para
encaminhamento via Correios);
- histórico escolar do ensino médio traduzido e juramentado; cópia do parecer da Secretaria de Estado da
Educação validando a equivalência de estudos no exterior e cópia da publicação no Diário Oficial da União
(DOU), para candidatos que concluíram o ensino médio no exterior (deverá ser autenticado para
encaminhamento via Correios).
 Originais:
- duas vias do contrato (Assinado e rubricado em todas as páginas)
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-

duas vias do termo de Compromisso (Assinado)
Obs.: Os menores de 18 (dezoito) anos deverão enviar o Contrato e o Termo de Compromisso,
devidamente assinados pelo responsável legal.

6.2 - Quando não for o aluno, o contratante deverá enviar juntamente com a documentação acima uma cópia simples
dos seguintes documentos do contratante:
- carteira de identidade e CPF;
- comprovante de residência atualizado.
6.2.1 - Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados do responsável legal para a assinatura do
contrato.
6.2.2 - No caso de a matrícula ser feita por procuração, esta deverá ter a firma do procurador reconhecida em
cartório e ao contrato de prestação de serviço deverá ser anexada cópia da carteira de identidade e
do CPF do procurador e do contratante.
6.2.3 - Caso tenha realizado os estudos de ensino médio em instituição estrangeira, o aluno deverá, antes de
formalizar a matrícula, obter a certidão de equivalência no Conselho Estadual de Educação.
6.2.4 - Os candidatos aprovados que utilizarem o resultado do Enem deverão apresentar, além dos
documentos acima, a cópia do boletim do Enem com o mesmo número de inscrição e notas daquele
exame, utilizado no processo de classificação do vestibular.
6.2.5 - Os casos de cancelamento de matrícula serão regulados pelo contrato de prestação de serviços
educacionais e pelos respectivo estatuto e/ou regimento interno da Instituição.
6.2.6 - A matrícula que houver sido realizada com a utilização de meios fraudulentos ou inobservância à
legislação poderá ser cancelada a qualquer tempo e o candidato não terá direito à restituição dos
valores pagos, sem prejuízo das demais sanções previstas na lei.
7 - VAGAS REMANESCENTES
7.1 - As vagas remanescentes para o 2º semestre de 2017, serão ofertadas por meio de processo seletivo, conforme
a disponibilidade dos Polos, nos itens 7.1.2, para os polos Contagem e BH (Linha Verde e Barro Preto) e 7.1.3
para o Polo Santos/SP.

7.1.2: POLO BH BARRO PRETO/MG, POLO BH LINHA VERDE/MG E POLO CONTAGEM
Vestibular Agendado: 11/04/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 15/03/2017 a 10/04/2017
Resultado: 13/04/2017
Matrícula: 14/04/2017
Vestibular Agendado: 18/04/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 15/03/2017 a 17/04/2017
Resultado: 20/04/2017
Matrícula: 21/04/2017
Vestibular Agendado: 22/04/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 15/03/2017 a 21/04/2017
Resultado: 25/04/2017
Matrícula: 26/04/2017
Vestibular Agendado: 25/04/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 07/04/2017 a 24/04/2017
Resultado: 27/04/2017
Matrícula: 28/04/2017
Vestibular Agendado: 29/04/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 10/04/2017 a 28/04/2017
Resultado: 02/05/2017
Matrícula: 03/05/2017
Vestibular Agendado: 02/05/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 17/01/1900 a 01/05/2017
Resultado: 04/05/2017
Matrícula: 05/05/2017
Vestibular Agendado: 06/05/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 21/04/2017 a 05/05/2017
Resultado: 09/05/2017
a

Matrícula: 10/05/2017
Vestibular Agendado: 09/05/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 24/04/2017 a 08/05/2017
Resultado: 11/05/2017
Matrícula: 12/05/2017
Vestibular Agendado: 13/05/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 28/04/2017 a 12/05/2017
Resultado: 16/05/2017
Matrícula: 17/05/2017
Vestibular Agendado: 16/05/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 01/05/2017 a 15/05/2017
Resultado: 18/05/2017
Matrícula: 19/05/2017
Vestibular Agendado: 20/05/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 05/05/2017 a 19/05/2017
Resultado: 23/05/2017
Matrícula: 24/05/2017
Vestibular Agendado: 23/05/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 08/05/2017 a 22/05/2017
Resultado: 25/05/2017
Matrícula: 26/05/2017
Vestibular Agendado: 30/05/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 12/05/2017 a 29/05/2017
Resultado: 01/06/2017
Matrícula: 02/06/2017
Vestibular Agendado: 03/06/2017 (Sábado, 14h)
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Inscrição via site: 15/05/2017 a 02/06/2017
Resultado: 06/06/2017
Matrícula: 07/06/2017
Vestibular Agendado: 06/06/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 19/05/2017 a 05/06/2017
Resultado: 08/06/2017
Matrícula: 09/06/2017
Vestibular Agendado: 10/06/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 22/05/2017 a 09/06/2017
Resultado: 13/06/2017
Matrícula: 14/06/2017
Vestibular Agendado: 13/06/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 29/05/2017 a 12/06/2017
Resultado: 15/06/2017
Matrícula: 16/06/2017
Vestibular Agendado: 17/06/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 02/06/2017 a 16/06/2017
Resultado: 20/06/2017
Matrícula: 21/06/2017
Vestibular Agendado: 20/06/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 05/06/2017 a 19/06/2017
Resultado: 22/06/2017
Matrícula: 23/06/2017
Vestibular Agendado: 24/06/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 09/06/2017 a 23/06/2017
Resultado: 27/06/2017
Matrícula: 28/06/2017
Vestibular Agendado: 27/06/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 12/06/2017 a 26/06/2017
Resultado: 29/06/2017
Matrícula: 30/06/2017
Vestibular Agendado: 01/07/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 16/06/2017 a 30/06/2017
Resultado: 04/07/2017
Matrícula: 05/07/2017
Vestibular Agendado: 04/07/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 19/06/2017 a 03/07/2017
Resultado: 06/07/2017
Matrícula: 07/07/2017
Vestibular Agendado: 08/07/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 23/06/2017 a 07/07/2017
Resultado: 11/07/2017
Matrícula: 12/07/2017
Vestibular Agendado: 11/07/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 26/06/2017 a 10/07/2017
Resultado: 13/07/2017
Matrícula: 14/07/2017

Vestibular Agendado: 15/07/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 30/06/2017 a 14/07/2017
Resultado: 18/07/2017
Matrícula: 19/07/2017
7.1.3: POLO SANTOS/SP

a

Vestibular Agendado: 18/07/2017 (Terça-feira, 14h)
Inscrição via site: 03/07/2017 a 17/07/2017
Resultado: 20/07/2017
Matrícula: 21/07/2017
Vestibular Agendado: 22/07/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 07/07/2017 a 21/07/2017
Resultado: 25/07/2017
Matrícula: 26/07/2017
Vestibular Agendado: 25/07/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 10/07/2017 a 24/07/2017
Resultado: 27/07/2017
Matrícula: 28/07/2017
Vestibular Agendado: 29/07/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 14/07/2017 a 28/07/2017
Resultado: 01/08/2017
Matrícula: 02/08/2017
Vestibular Agendado: 01/08/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 17/07/2017 a 31/07/2017
Resultado: 03/08/2017
Matrícula: 04/08/2017
Vestibular Agendado: 05/08/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 21/07/2017 a 04/08/2017
Resultado: 08/08/2017
Matrícula: 09/08/2017
Vestibular Agendado: 08/08/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 24/07/2017 a 07/08/2017
Resultado: 10/08/2017
Matrícula: 11/08/2017
Vestibular Agendado: 12/08/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 28/07/2017 a 11/08/2017
Resultado: 15/08/2017
Matrícula: 16/08/2017
Vestibular Agendado: 19/08/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 31/07/2017 a 18/08/2017
Resultado: 22/08/2017
Matrícula: 23/08/2017
Vestibular Agendado: 26/08/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 04/08/2017 a 25/08/2017
Resultado: 29/08/2017
Matrícula: 30/08/2017
Vestibular Agendado: 29/08/2017 (Terça-feira, 19h)
Inscrição via site: 07/08/2017 a 28/08/2017
Resultado: 31/08/2017
Matrícula: 01/09/2017
Vestibular Agendado: 02/09/2017 (Sábado, 14h)
Inscrição via site: 11/08/2017 a 01/09/2017
Resultado: 05/09/2017
Matrícula: 06/09/2017

8
Vestibular Agendado: 10/04/2017 (Segunda-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 03/04/2017 a 09/04/2017
Resultado: 13/04/2017, às 16:00hs
Matrícula: 13/04/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 12/04/2017 (Quarta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 03/04/2017 a 11/04/2017
Resultado: 18/04/2017, às 16:00hs
Matrícula: 18/04/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 17/04/2017 (Segunda-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 03/04/2017 a 16/04/2017
Resultado: 20/04/2017, às 16:00hs
Matrícula: 20/04/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 19/04/2017 (Quarta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 03/04/2017 a 18/04/2017
Resultado: 25/04/2017, às 16:00hs
Matrícula: 25/04/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 24/04/2017 (Segunda-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 10/04/2017 a 23/04/2017
Resultado: 27/04/2017, às 16:00hs
Matrícula: 27/04/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 26/04/2017 (Quarta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 10/04/2017 a 25/04/2017
Resultado: 02/05/2017, às 16:00hs
Matrícula: 02/05/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 29/04/2017 (Sábado, às 09:00hs)
Inscrição via site: 10/04/2017 a 28/04/2017
Resultado: 04/05/2017, às 16:00hs
Matrícula: 04/05/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 04/05/2017 (Quinta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 17/04/2017 a 03/05/2017
Resultado: 09/05/2017, às 16:00hs
Matrícula: 09/05/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 06/05/2017 (Sábado, às 09:00hs)
Inscrição via site: 17/04/2017 a 05/05/2017
Resultado: 10/05/2017, às 16:00hs
Matrícula: 10/05/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 09/05/2017 (Terça-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 17/04/2017 a 08/05/2017
Resultado: 12/05/2017, às 16:00hs
Matrícula: 12/05/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 11/05/2017 (Quinta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 17/04/2017 a 10/05/2017
Resultado: 15/05/2017, às 16:00hs
Matrícula: 15/05/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 13/05/2017 (Sábado, às 09:00hs)
Inscrição via site: 17/04/2017 a 12/05/2017
Resultado: 15/05/2017, às 16:00hs
Matrícula: 15/05/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 16/05/2017 (Terça-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 02/05/2017 a 15/05/2017
Resultado: 19/05/2017, às 16:00hs
Matrícula: 19/05/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 18/05/2017 (Quinta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 02/05/2017 a 17/05/2017
Resultado: 23/05/2017, às 16:00hs
Matrícula: 23/05/2017, às 17:00hs

Vestibular Agendado: 20/05/2017 (Sábado, às 09:00hs)
Inscrição via site: 02/05/2017 a 19/05/2017
Resultado: 24/05/2017, às 16:00hs
a

Matrícula: 24/05/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 22/05/2017 (Segunda-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 08/05/2017 a 21/05/2017
Resultado: 25/05/2017, às 16:00hs
Matrícula: 25/05/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 24/05/2017 (Quarta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 08/05/2017 a 23/05/2017
Resultado: 29/05/2017, às 16:00hs
Matrícula: 29/05/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 27/05/2017 (Sábado, às 09:00hs)
Inscrição via site: 15/05/2017 a 26/05/2017
Resultado: 31/05/2017, às 16:00hs
Matrícula: 31/05/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 29/05/2017 (Segunda-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 15/05/2017 a 28/05/2017
Resultado: 01/06/2017, às 16:00hs
Matrícula: 01/06/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 31/05/2017 (Quarta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 15/05/2017 a 30/05/2017
Resultado: 05/06/2017, às 16:00hs
Matrícula: 05/06/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 02/06/2017 (Sexta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 22/05/2017 a 01/06/2017
Resultado: 07/06/2017, às 16:00hs
Matrícula: 07/06/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 06/06/2017 (Terça-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 22/05/2017 a 05/06/2017
Resultado: 09/06/2017, às 16:00hs
Matrícula: 09/06/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 08/06/2017 (Quinta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 22/05/2017 a 07/06/2017
Resultado: 13/06/2017, às 16:00hs
Matrícula: 13/06/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 10/06/2017 (Sábado, às 09:00hs)
Inscrição via site: 22/05/2017 a 09/06/2017
Resultado: 14/06/2017, às 16:00hs
Matrícula: 14/06/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 13/06/2017 (Terça-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 29/05/2017 a 12/06/2017
Resultado: 20/06/2017, às 16:00hs
Matrícula: 20/06/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 19/06/2017 (Segunda-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 29/05/2017 a 18/06/2017
Resultado: 22/06/2017, às 16:00hs
Matrícula: 22/06/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 21/06/2017 (Quarta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 29/05/2017 a 20/06/2017
Resultado: 26/06/2017, às 16:00hs
Matrícula: 26/06/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 23/06/2017 (Sexta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 29/05/2017 a 22/06/2017
Resultado: 28/06/2017, às 16:00hs
Matrícula: 28/06/2017, às 17:00hs

Vestibular Agendado: 27/06/2017 (Terça-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 12/06/2017 a 26/06/2017
Resultado: 30/06/2017, às 16:00hs
Matrícula: 30/06/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 29/06/2017 (Quinta-feira, às 19:30hs)
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Inscrição via site: 12/06/2017 a 28/06/2017
Resultado: 30/06/2017, às 16:00hs
Matrícula: 30/06/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 01/07/2017 (Sábado, às 09:00hs)
Inscrição via site: 12/06/2017 a 30/06/2017
Resultado: 05/07/2017, às 16:00hs
Matrícula: 05/07/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 03/07/2017 (Segunda-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 12/06/2017 a 02/07/2017
Resultado: 06/07/2017, às 16:00hs
Matrícula: 06/07/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 05/07/2017 (Quarta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 12/06/2017 a 04/07/2017
Resultado: 10/07/2017, às 16:00hs
Matrícula: 10/07/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 07/07/2017 (Sexta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 12/06/2017 a 06/07/2017
Resultado: 12/07/2017, às 16:00hs
Matrícula: 12/07/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 19/07/2017 (Quarta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 03/07/2017 a 18/07/2017
Resultado: 24/07/2017, às 16:00hs
Matrícula: 24/07/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 22/07/2017 (Sábado, às 09:00hs)
Inscrição via site: 03/07/2017 a 21/07/2017
Resultado: 26/07/2017, às 16:00hs
Matrícula: 26/07/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 24/07/2017 (Segunda-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 10/07/2017 a 23/07/2017
Resultado: 27/07/2017, às 16:00hs
Matrícula: 27/07/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 26/07/2017 (Quarta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 10/07/2017 a 25/07/2017
Resultado: 01/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 01/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 28/07/2017 (Sexta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 10/07/2017 a 27/07/2017
Resultado: 02/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 02/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 01/08/2017 (Terça-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 17/07/2017 a 31/07/2017
Resultado: 04/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 04/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 03/08/2017 (Quinta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 17/07/2017 a 02/08/2017
Resultado: 08/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 08/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 05/08/2017 (Sábado, às 09:00hs)
Inscrição via site: 17/07/2017 a 04/08/2017
Resultado: 09/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 09/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 07/08/2017 (Segunda-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 24/07/2017 a 06/08/2017
Resultado: 10/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 10/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 09/08/2017 (Quarta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 24/07/2017 a 08/08/2017
Resultado: 14/08/2017, às 16:00hs

a

Matrícula: 14/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 12/08/2017 (Sábado, às 09:00hs)
Inscrição via site: 24/07/2017 a 11/08/2017
Resultado: 16/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 16/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 15/08/2017 (Terça-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 31/07/2017 a 14/08/2017
Resultado: 18/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 18/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 17/08/2017 (Quinta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 31/07/2017 a 16/08/2017
Resultado: 22/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 22/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 19/08/2017 (Sábado, às 09:00hs)
Inscrição via site: 31/07/2017 a 18/08/2017
Resultado: 23/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 23/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 21/08/2017 (Segunda-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 07/08/2017 a 20/08/2017
Resultado: 24/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 24/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 23/08/2017 (Quarta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 07/08/2017 a 22/08/2017
Resultado: 28/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 28/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 25/08/2017 (Sexta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 07/08/2017 a 24/08/2017
Resultado: 30/08/2017, às 16:00hs
Matrícula: 30/08/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 29/08/2017 (Terça-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 14/08/2017 a 28/08/2017
Resultado: 01/09/2017, às 16:00hs
Matrícula: 01/09/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 31/08/2017 (Quinta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 14/08/2017 a 30/08/2017
Resultado: 04/09/2017, às 16:00hs
Matrícula: 04/09/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 02/09/2017 (Sábado, às 09:00hs)
Inscrição via site: 21/08/2017 a 01/09/2017
Resultado: 06/09/2017, às 16:00hs
Matrícula: 06/09/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 05/09/2017 (Terça-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 21/08/2017 a 04/09/2017
Resultado: 11/09/2017, às 16:00hs
Matrícula: 11/09/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 11/09/2017 (Segunda-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 28/08/2017 a 10/09/2017
Resultado: 12/09/2017, às 16:00hs
Matrícula: 12/09/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 13/09/2017 (Quarta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 28/08/2017 a 12/09/2017
Resultado: 14/09/2017, às 16:00hs
Matrícula: 14/09/2017, às 17:00hs
Vestibular Agendado: 15/09/2017 (Sexta-feira, às 19:30hs)
Inscrição via site: 28/08/2017 a 14/09/2017
Resultado: 18/09/2017, às 16:00hs
Matrícula: 18/09/2017, às 17:00hs
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7.2 – A quantidade de vagas remanescentes disponibilizadas para cada um dos processos seletivos poderá ser
alterada até o limite das vagas constantes no presente edital, em decorrência do cancelamento ou desistência
por parte de candidatos, depois de esgotados todos os procedimentos de chamadas para matrícula.
Poderá haver ampliação das vagas ofertadas no presente edital até o limite das vagas autorizadas, caso não se
realizem matrículas de candidatos aprovados nos processos seletivos com ingresso previsto para agosto de
2017.
7.3 - As inscrições para candidatos que desejarem concorrer às vagas remanescentes utilizando notas de Redação
do Enem encerrarão 72 horas antes da realização das provas. A consulta das notas e o critério de classificação
respeitarão o estabelecido no item 1.4.
7.4 - O atendimento a candidato portador de deficiência nos processos de vagas remanescentes respeitará os critérios
estabelecidos no subitem 3.1, desde que o candidato solicite atendimento especial até 72 horas antes da
realização das provas indicadas no item 7.
8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 - Tendo em vista as peculiaridades dos cursos a distância a que se refere este edital, para acompanhá-los, o
aluno deverá possuir ou ter acesso a computadores com as seguintes configurações mínimas:
 Processador Intel Dual Core ou compatível com o mínimo de 512MB de memória RAM e espaço disponível em
disco rígido (HD) de 1GB;
 Unidade leitora (drive) de DVD;
 Placa de vídeo configurada com resolução mínima de 1024x768 pixels e 16 milhões de cores (24 bits);
 Placa de som com caixas acústicas (ou fones de ouvido) e microfone;
 Sistema operacional Windows 7 ou superior;
 Navegadores Internet Explore 10 ou superior, Mozilla Firefox 20+ e Google Chrome 20+;
 Máquina Virtual Java (Java Runtime Environment) da Oracle (versão 6 ou superior);
 Adobe Flash Player 10 ou superior;
 Adobe Reader 9.0 ou superior;
 Acesso à internet, com velocidade mínima de conexão de 300 kbps;
 Correio eletrônico pessoal (e-mail).
8.2 - A configuração indicada é a mínima necessária para o desenvolvimento do 1º ano dos cursos a distância a que
se refere este edital. Para compatibilização com o estado da arte da tecnologia, essas especificações, no
decorrer do curso, poderão ser alteradas, mediante aviso prévio feito com até 180 (cento e oitenta) dias de
antecedência.
8.3 - Para acompanhar o curso, o aluno com deficiência visual deverá possuir ou ter acesso a um programa (software)
de leitura de tela, instalado no computador que irá utilizar.
8.4 - A UNA reserva-se o direito de não realizar o processo seletivo, em qualquer das duas modalidades (prova de
redação ou nota do Enem), para o curso e Polo em que o número de candidatos inscritos em 1ª opção for inferior
ao número de vagas oferecidas, ou quando, a critério da UNA, esta considerar inviável o oferecimento do curso
naquele Polo.
8.5 - Caso a UNA, terminado o período de Inscrições, opte pela não realização do processo seletivo para qualquer
curso ou Polo a que se refere este edital, os candidatos inscritos, assim que forem comunicados, poderão:
a) fazer opção por outro curso ou por outro Polo, entre os oferecidos, nos termos do item 4 deste edital;
b) cancelar sua inscrição e solicitar a devolução da taxa respectiva.
8.6 - Não será considerada válida a 2ª opção feita para o Polo para o qual não for realizado o processo seletivo.
8.7 - Os horários citados neste edital se referem ao horário oficial de Brasília.
8.8 – Se dentro do período de inscrição o candidato desejar realizar troca na opção de Polo, para realização do
curso, ele deverá indicar novo agendamento (novo local de prova) correspondente ao novo Polo escolhido.
8.9 - Poderá não ser oferecido, no Polo respectivo, curso cujo número de matrículas seja inferior ao número de vagas
iniciais constantes neste edital.
8.9.1 - Não sendo oferecido o curso, o valor total correspondente à taxa de inscrição, acrescido do valor
correspondente à Matrícula paga pelo candidato, será devolvido ao interessado, a menos que o candidato tenha
deferido seu pedido de reopção de curso.
8.9.2 - Se julgar necessário, a UNA poderá ofertar novos processos seletivos para o preenchimento de vagas
remanescentes, caso em que o edital a ser publicado conterá apenas as novas datas e o número de vagas.
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8.9.3 - O aluno aprovado deverá se matricular em todas as disciplinas em oferta para o módulo de ingresso.
Eventualmente poderá ser permitida a dispensa de disciplinas por aproveitamento de estudos, mediante análise
da coordenação de curso.
8.10 - O candidato travesti ou transexual, que não tenha solicitado no momento da inscrição do vestibular e que
desejar ser identificado pelo nome social durante o seu vínculo acadêmico com a Instituição, deve fazer essa
solicitação em formulário próprio, no momento de sua matrícula. Nome social é o modo como a pessoa é
reconhecida, identificada e denominada na sua comunidade e no meio social, uma vez que o nome de registro
civil não reflete sua identidade de gênero. O nome social poderá diferir do nome de registro civil no prenome e
agnome, mantendo inalterados os sobrenomes. Os documentos escolares oficiais, tais como histórico escolar,
certificados, diploma, deverão permanecer inalterados.
8.11 - O Resultado do vestibular EAD 2017/2º, regulamentado neste edital, será válido apenas para o 2º semestre de
2017.
8.12 - Os casos omissos relativos à realização do Vestibular EAD 2017/2º, bem como os dele decorrentes, serão
analisados pela Comissão Organizadora, que encaminhará seu parecer à respectiva reitoria, à qual cabe a
decisão final.
8.13- Para conhecimento de todos, o presente edital será afixado em local próprio de cada Polo, bem como publicado
no site (una.br/educacaodofuturo ou unimonte.br/educacaodofuturo).

Belo Horizonte, 10 de março de 2017.

Centro Universitário UNA
Prof.ª Débora Guerra
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