
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG  
COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR – COPEVE  
 
EDITAL DO PROGRAMA DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO AO 
PROCESSO SELETIVO 2016 DO CENTRO PEDAGÓGICO (CP) DA UFMG, 
PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 
 

 
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) informa aos interessados 
que, no período de 9 a 11 de dezembro de 2015, estarão abertas as 
inscrições ao Programa de Isenção da Taxa de Inscrição para portador de 
deficiência, ao Processo Seletivo 2016 do Centro Pedagógico, para o 
primeiro ano do ensino fundamental, que será regido por este Edital e 
pelas determinações do Decreto Presidencial nº 6.593/2008 e do Decreto 
Presidencial nº 6.135/2007. 

 
 
1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Só poderão participar do Processo Seletivo do Centro Pedagógico / UFMG – 2016 as crianças 

que nasceram entre 1º de abril de 2009 e 31 de março de 2010, que são portadoras de 
deficiência, de acordo com as categorias indicadas no Art. 4 do Decreto no 3.298/99 e suas 
alterações no Art. 70 do Decreto nº 5.296/04, a saber: 

“..... 
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções;  

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;  

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual 
entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; 
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;  

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como:  
a) comunicação;  
b) cuidado pessoal;  
c) habilidades sociais;  
d) utilização da comunidade;  
e) saúde e segurança;  
f) habilidades acadêmicas;  
g) lazer; e  
h) trabalho;  

V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.” 
 

1.2. Antes de fazerem a inscrição do candidato, os pais ou responsáveis legais deverão ler 
atentamente este Edital, e, também, todas as demais informações que forem disponibilizadas 
pela Internet, na página www.ufmg.br/copeve.  

 

 

http://www.ufmg.br/copeve�


2. DA SOLICITAÇÃO 
2.1. Para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição o responsável legal deverá: 

a) acessar, pela Internet, no período de 9 a 11 de dezembro de 2015 (no último dia até às 
17h), o endereço www.ufmg.br/copeve. 

b) fornecer seu Número de Identificação Social (NIS). O candidato e/ou sua família devem 
ser participantes de programas sociais do governo federal. 

c) preencher a declaração de que o candidato é membro de família de baixa renda nos 
termos do Decreto nº 6.135/2007. A declaração falsa sujeitará às sanções previstas em 
lei. 

d) imprimir o Comprovante de Inscrição, para acessar, pela Internet, o resultado final do 
Programa de Isenção. 

 
2.2. Para o responsável legal que não dispuser de computador e/ou de acesso à Internet, durante 

o período de inscrição haverá um posto de atendimento disponibilizado para esse fim, de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, na sede da Copeve/UFMG, na Unidade Administrativa 
III, 2o andar, no Campus Pampulha da UFMG, na Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.627, 
Pampulha - Belo Horizonte/MG. A UFMG não se responsabilizará pela eventual 
impossibilidade de realização da inscrição em suas dependências, por motivos fortuitos de 
força maior. 

 
2.3. A Copeve/UFMG não se responsabiliza por solicitação de inscrição 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. 

 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE INDEFERIMENTO 
3.1. Será indeferida a solicitação em que o Número de Identificação Social (NIS), informado pelo 

responsável legal, apresentar pelo Sistema de Cadastro Nacional dos programas sociais as 
seguintes situações: 
 a) NIS informado não é um número válido ou não está cadastrado; 
 b) NIS está excluído da base de dados; 
 c) renda per capta familiar está fora do perfil aceito, conforme Decreto nº 6.135/2007; 
 d) NIS informado não pertence ao candidato; 
 e) a data de nascimento informada pelo candidato é inválida. 
 f) a declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o 

disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n° 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
 
 

4. DO RESULTADO 
4.1. O Resultado Final do Programa de Isenção deverá ser divulgado, a partir do dia 15 de 

dezembro de 2015, exclusivamente, pela Internet, no endereço 
 

www.ufmg.br/copeve. 

4.2. A Copeve não enviará qualquer tipo de correspondência à residência de candidato para 
comunicar o Resultado do Programa de Isenção 2016.   

 
4.3. O candidato, ou seu representante legal, quando se tratar de menor de idade, é, portanto, o 

único responsável por obter seu resultado, consultando a página da Copeve/UFMG. 
 

4.4. Caso tenha qualquer discordância em relação ao  Resultado Final do Programa  de  Isenção  
da  Taxa  de  Inscrição,  o responsável legal deverá protocolizar  na   sede   da   
Copeve/UFMG – na   Unidade Administrativa  III,   2o   andar, Campus Pampulha da UFMG,  

http://www.ufmg.br/copeve�
http://www.ufmg.br/copeve�


na   Avenida Presidente Antônio Carlos,  6.627,  Pampulha - Belo  Horizonte/MG –  
reclamação   por   escrito, devidamente datada e assinada  pelo responsável legal, até o dia 
21 de dezembro de 2015. 

 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
5.1. As disposições e instruções contidas no Requerimento de Inscrição e na página da Copeve – 

www.ufmg.br/copeve – constituem normas que passarão a integrar o presente Edital. 
 
5.2. A UFMG poderá, a seu critério e visando atender aos interesses públicos, fazer alterações 

neste Edital. As alterações serão divulgadas na página da Copeve – www.ufmg.br/copeve – e 
publicadas em prazo hábil, por meio de editais complementares ou retificadores que serão 
incorporados a este Edital. 

 
5.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação da UFMG. 
 
5.4. A inscrição do candidato a este Programa implica a aceitação de todos os termos deste 

Edital. 
 
5.5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  

Belo Horizonte, 17  de novembro de 2015. 
 
 

Prof. Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi 
Pró-Reitor de Graduação da UFMG 
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