
 
 

                                              

RESULTADO FINAL 
De acordo com item 4.4 do Edital, para se obter o número base inicial dos candidatos 

sorteados, a UFMG utilizou o número 026998 (1º premio da Loteria Federal sorteado 

no dia 06/11/2019).   

Após os procedimentos de conversão chegou-se ao número 665 (seiscentos e sessenta e 

cinco), sendo este o número inicial utilizado para classificação dos candidatos às vagas 

do Centro Pedagógico/UFMG. 

 

Para acessar as listas de candidatos sorteados e excedentes clique nos links abaixo 

em destaque na cor azul. 

 

Estamos disponibilizando as seguintes relações: 

a) Relação dos 3 (três) candidatos com deficiência sorteados neste Processo Seletivo, 

em ordem alfabética e por classificação, que deverão, obrigatoriamente, se submeter 

à análise e entrevista por Banca de Verificação e Validação para comprovação de 

condição de pessoa com deficiência, conforme disposto no item 3.3.5 e 3.3.6 do 

Edital.  

b) Relação dos 47 (quarenta e sete) candidatos sorteados neste Processo Seletivo para 

preenchimento das vagas ofertadas para o primeiro ano, em ordem alfabética e      

por classificação. 

c) Relação dos candidatos excedentes, com sua devida classificação, de acordo com as 

modalidades de vagas citadas nos itens “a” (ordem alfabética e por classificação) e 

“b” (ordem alfabética e por classificação). 

 

 

ANÁLISE E ENTREVISTA POR BANCA DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO PARA 
COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA OS 
CLASSIFICADOS. 

O candidato com deficiência sorteado deverá comparecer, no dia 13 de Novembro de 

2019, às 14h no Auditório da Comissão Permanente do Vestibular – 

Copeve/UFMG – Avenida Presidente Antônio Carlos, n
o
 6.627, Pampulha – Unidade 

Administrativa III, Campus Pampulha da UFMG – Belo Horizonte/MG e cumprir todos 

os procedimentos obrigatórios, conforme o item 3.3 e seus subitens do edital do 

Processo Seletivo. 

 

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. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
COPEVE / PROCESSOS SELETIVOS 

Av. Antônio Carlos, 6627- Unidade Administrativa III - 2o andar - Pampulha - 

CEP 31270.901 

Belo Horizonte / M.G. – Fone: 3409-4408/4409   

Internet www.ufmg.br/copeve    

Processo Seletivo 2020 – 1° ano 
 

http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2019/CP%202020%201%C2%BA%20Ano%20-%2002%20Candidatos%20Sorteados%20-%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20Alfab%C3%A9tica%20-%20Candidatos%20com%20Defici%C3%AAncia.pdf
http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2019/CP%202020%201%C2%BA%20Ano%20-%2004%20Candidatos%20Sorteados%20por%20Classifica%C3%A7%C3%A3o%20-%20Candidatos%20com%20Defici%C3%AAncia.pdf
http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2019/CP%202020%201%C2%BA%20Ano%20-%2001%20Candidatos%20Sorteados%20-%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20Alfab%C3%A9tica%20-%20Ampla%20Concorr%C3%AAncia.pdf
http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2019/CP%202020%201%C2%BA%20Ano%20-%2003%20Candidatos%20Sorteados%20por%20Classifica%C3%A7%C3%A3o%20-%20Ampla%20Concorr%C3%AAncia.pdf
http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2019/CP%202020%201%C2%BA%20Ano%20-%2006%20Candidatos%20Excedentes%20-%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20Alfab%C3%A9tica%20-%20Candidatos%20com%20Defici%C3%AAncia.pdf
http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2019/CP%202020%201%C2%BA%20Ano%20-%2008%20Candidatos%20Excedentes%20por%20Classifica%C3%A7%C3%A3o%20-%20Candidatos%20com%20Defici%C3%AAncia.pdf
http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2019/CP%202020%201%C2%BA%20Ano%20-%2005%20Candidatos%20Excedentes%20-%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20Alfab%C3%A9tica%20-%20Ampla%20Concorr%C3%AAncia.pdf
http://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2019/CP%202020%201%C2%BA%20Ano%20-%2007%20Candidatos%20Excedentes%20por%20Classifica%C3%A7%C3%A3o%20-%20Ampla%20Concorr%C3%AAncia.pdf
https://www2.ufmg.br/drca
http://www.ufmg.br/copeve

