
 
 

                                              
 
RESULTADO FINAL 
 
De acordo com item 4 do Edital do Processo Seletivo 2017, para se obter o número base 
inicial dos candidatos sorteados, a UFMG utilizou o número 30028 (trinta mil e vinte e 
oito), referente ao 1º premio da Loteria Federal, sorteado no dia 04/01/2017. 
 
Para as vagas do QUARTO ano, após os procedimentos de conversão chegou-se ao 
número 131 (cento e trinta e um), sendo este o número inicial utilizado para 
classificação dos candidatos às vagas remanescentes do quarto ano do Ensino 
Fundamental do Centro Pedagógico/UFMG. 
 
Para as vagas do SÉTIMO ano, após os procedimentos de conversão chegou-se ao 
número 17 (dezessete), sendo este o número inicial utilizado para classificação dos 
candidatos às vagas remanescentes do sétimo ano do Ensino Fundamental do Centro 
Pedagógico/UFMG. 
 
Estamos disponibilizando as seguintes relações: 
a) Relação dos 8 (oito) candidatos SORTEADOS no Processo Seletivo 2017 para 

preenchimento das vagas remanescentes do QUARTO ano em ordem alfabética e 
por classificação. 

b) Relação dos 8 (oito) candidatos SORTEADOS no Processo Seletivo 2017 para 
preenchimento das vagas remanescentes do SÉTIMO ano em ordem alfabética e 
por classificação. 

c) Relação dos candidatos EXCEDENTES do QUARTO ano em ordem alfabética e 
por classificação. 

d) Relação dos candidatos EXCEDENTES do SÉTIMO ano em ordem alfabética e 
por classificação. 

 

REGISTRO ACADÊMICO DOS CLASSIFICADOS 
 
As informações sobre o Registro Acadêmico e a Matrícula Inicial estão disponibilizadas 
no site do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) da UFMG. 
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