
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 
EDITAL DO PROGRAMA DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO AO PROCESSO 
SELETIVO DO COLÉGIO TÉCNICO 2015 
 
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) faz saber aos interessados que, no 
período de 22 a 26 de setembro de 2014, serão recebidos, apenas pela Internet, os 
Requerimentos de Isenção da Taxa de Inscrição ao Processo Seletivo do Colégio 
Técnico para admissão, em 2015, à primeira série dos Cursos Técnicos de Nível Médio 
do Colégio Técnico (Coltec).  
 
O Programa de Isenção da Taxa de Inscrição a esse Processo Seletivo será regido por 
este Edital e pelas determinações do Decreto Presidencial nº 6.593/2008, art. 1º, do 
Decreto Presidencial nº 6.135/2007 e da Resolução do Conselho Universitário da UFMG nº 
06/2001. 
 
1 – DAS INFORMAÇÕES GERAIS 
 
O Programa de Isenção da Taxa de Inscrição ao Processo Seletivo do Colégio 
Técnico da  UFMG 2015 visa a possibilitar a participação, neste concurso, de candidatos 
que, em decorrência de sua condição socioeconômica, não possam arcar com o 
pagamento da taxa de inscrição, sendo concedida, portanto, a isenção da mesma. São 
condições para requerer a isenção do pagamento da referida taxa: 
 

1.1. O candidato e ou sua família ser participante de programas sociais do 
governo federal e informar o Número de Identificação Social (NIS) correspondente, e 

1.2. ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 
2007. 
        
2 - DA INSCRIÇÃO 
 
O Candidato, se maior de 18 anos, ou  um   dos   seus   pais   ou,   ainda,  seu   
responsável legal, no caso de candidato  menor  de  idade,  deverá: 

2.1. acessar, pela Internet, no período de 22 a 26 de setembro de 2014, o 
endereço www.ufmg.br/copeve e fornecer seu Número de Identificação Social (NIS) e as 
demais informações solicitadas, dentre elas a declaração de que o candidato é 
membro de família de baixa renda. 

2.2. imprimir o Comprovante de Inscrição e guardá-lo cuidadosamente, tendo 
em vista que os dados nele contidos deverão ser utilizados, posteriormente, para permitir 
o acesso, também pela Internet, ao resultado final do Programa de Isenção. 
 
Observações: 

1.  Para o Candidato, ou um de seus pais/responsável legal, no caso de 
menor de idade, que não dispuser de computador e/ou de acesso à Internet, 
durante o  período de inscrição previsto – ou seja, de 22 a 26 de setembro de 2014 
–, haverá um posto de atendimento disponibilizado para esse fim, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h, na sede da Copeve/UFMG, na Unidade Administrativa 

http://www.ufmg.br/copeve�


III,  2o andar, no Campus Pampulha da UFMG, na Avenida Presidente Antônio 
Carlos, 6.627, Pampulha - Belo Horizonte/MG. 

 
2.  No último dia de inscrição ao Programa de Isenção – ou seja, dia 

26 de setembro de 2014 –, o link para requerimento de inscrição na página 
eletrônica da Copeve/UFMG - www.ufmg.br/copeve, estará disponível somente até 
às 17 horas. 

3.  A Copeve/UFMG não se responsabiliza por solicitação de inscrição via 
Internet não recebida por motivo de falhas de comunicação, de congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica, que 
impossibilitem a transferência de dados. 

4.  Cada Candidato à inscrição ao Programa de Isenção, ou um de 
seus pais/responsável legal, quando for o caso, deverá, individualmente, ter 
preenchido, o seu próprio Formulário de Inscrição. 
 

 
3 - CONDIÇÕES DE INDEFERIMENTO 
 

3.1. Qualquer requerimento encaminhado ao Programa de Isenção da Taxa de 
Inscrição ao Processo Seletivo do Colégio Técnico da UFMG será indeferido se, 
durante a análise dos pedidos, verificar-se que o Número de Identificação Social 
(NIS) informado pelo candidato não se confirma pelo Sistema de Cadastro Nacional 
dos programas sociais. 

3.2. Os dados informados no ato da inscrição deverão estar em conformidade 
com os dados utilizados no CadÚnico, sob pena de se confirmar inconsistência, com o 
consequente indeferimento da solicitação. 

3.3. A não confirmação do NIS pelo sistema de cadastro nacional dos programas 
sociais ocorrerá nas seguintes situações: 

 
 1.  o NIS informado não é um número válido ou não está cadastrado; 
 2.  o NIS está excluído da base de dados; 

3.  a renda per capta familiar, no caso de candidato menor de idade ou 
que compõe renda familiar, está fora do perfil aceito, conforme Decreto 
6.135/2007; 

 4.  o NIS informado não pertence ao candidato; 
 5.  a data de nascimento informada pelo candidato é inválida. 
3.4. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, 

aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, 
de 6 de setembro de 1979. 

 
 
4 - DO RESULTADO FINAL DO PROGRAMA 
 
O Resultado Final do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição ao Processo 
Seletivo do Colégio Técnico da UFMG deverá ser divulgado, a partir do dia 03 de 
outubro de 2014, pela Internet, no endereço 
 

www.ufmg.br/copeve. 
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ATENÇÃO 
A Comissão Permanente do Vestibular da UFMG NÃO ENVIARÁ QUALQUER 
TIPO DE CORRESPONDÊNCIA À RESIDÊNCIA DO CANDIDATO PARA 
COMUNICAR O RESULTADO DO PROGRAMA DE ISENÇÃO AO PROCESSO 
SELETIVO DO COLÉGIO TÉCNICO 2015. O Candidato, ou um de seus pais ou 
o seu responsável legal é, portanto, o único responsável por obter o 
resultado do Programa de Isenção, consultando o site 

 
www.ufmg.br/copeve. 

5 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

5.1 Caso o Candidato, ou um de seus pais/responsável legal, quando se tratar 
de  menor de idade,  tenha  qualquer  discordância  em  relação  ao  Resultado Final do 
Programa  de  Isenção  da  Taxa  de  Inscrição  ao  Processo Seletivo do Colégio 
Técnico da UFMG,  deverá  protocolizar  na   sede   da   Copeve/UFMG – na   Unidade  
Administrativa  III,   2o   andar, Campus Pampulha da UFMG,  na   Avenida Presidente 
Antônio Carlos,  6.627,  Pampulha - Belo  Horizonte/MG –,  reclamação   por   escrito, 
devidamente datada e assinada  pelo Candidato, ou  por um de   seus  
pais/responsável legal, caso se  trate de  menor  de idade, no prazo de até 5 (cinco) dias 
após a divulgação oficial desse Resultado. 
 

5.2. Todas  as   informações   e   orientações   apresentadas   pela   
Copeve/UFMG   no Formulário de Inscrição e no endereço www.ufmg.br/copeve são parte 
integrante deste Edital. 
 

Belo Horizonte, 01 Setembro 2014. 
 

Prof. Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi 

Pró-Reitor de Graduação da UFMG 
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