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COMUNICADO 1 – novidade no processo seletivo COLTEC 2021 

 
 

A Comissão Permanente do Vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (COPEVE) faz saber que a                
indicação de obras literárias, de leitura prévia, para a prova de Língua Portuguesa do Processo Seletivo do Colégio                  
Técnico da UFMG (COLTEC) 2021 sofrerá as seguintes mudanças: 
 

1. Para o Processo Seletivo do COLTEC 2021 serão indicadas três obras literárias listadas ao final               
deste comunicado; 

2. A obra indicada no Processo Seletivo do COLTEC 2020, “Triste Fim de Policarpo Quaresma - Lima                
Barreto”, comporá essa lista de obras; 

3. Essa listagem será ampliada anualmente, com a indicação de um novo livro, até que se atinja cinco.                 
Isso ocorrerá no Processo Seletivo do COLTEC 2023; 

4. A listagem será numerada pela ordem crescente de tempo de indicação, exceto nessa lista inicial em                
que duas novas obras foram indicadas de uma só vez; 

5. A partir do Processo Seletivo do COLTEC 2024, a lista de livros passará a ser renovada,                
periodicamente, em um livro por ano. A obra que ocupa a primeira posição na lista de indicação será                  
sempre o objeto da renovação. A nova obra indicada entrará no último lugar da lista. 

 
 

Lista de Obras Indicadas para Leitura Prévia 
Processo Seletivo COLTEC 2021 

 
 

1. Triste Fim de Policarpo Quaresma - Lima Barreto. 
2. Seleção de Contos de Júlia Lopes de Almeida: 

o Ânsia eterna 
o A caolha 
o A rosa branca 
o O caso de Ruth 
o In Extremis 

3. Seleção de Crônicas de Carlos Drummond de Andrade: 
o Como comecei a escrever 
o Viúva loura 
o Margarida 
o Viagem a Paris 
o Caso de arroz 
o Serás ministro 
o Recalcitrante 
o Conselhos de um velho apaixonado 

 
 

Em 10 de março de 2020 

 

A Coordenação da COPEVE 

  


