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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2021 DO CENTRO PEDAGÓGICO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS (CP/UFMG)
PARA VAGAS DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), considerando os princípios da publicidade, da
razoabilidade e da ﬁnalidade pública, bem como os critérios de conveniência e de oportunidade, conforme
estabelece o item 8.2 do Edital desse processo sele vo: "A Copeve/UFMG poderá, a seu critério e visando a
atender aos interesses públicos, fazer alterações neste Edital, as quais serão divulgadas na página eletrônica
da Copeve/UFMG – <www.ufmg.br/copeve> em prazo hábil, por meio de comunicados, editais
complementares ou re ﬁcadores que serão incorporados a este Edital."
RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR, nos seguintes termos, o item 1.6 do Edital do Processo Sele vo 2021 do Centro
Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais (CP/UFMG) para vagas do primeiro ano do Ensino
Fundamental:
- No item 1.6., onde se lê "só poderão par cipar do Processo Sele vo 2021 do CP/UFMG as crianças que
nasceram entre 1º de abril de 2014 e 31 de março de 2015 (Resolução da Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação nº 2, de 9 de outubro de 2018)", leia-se:
"1.6. Só poderão par cipar do Processo Sele vo 2021 do CP/UFMG as crianças que nasceram entre 1º de
abril de 2014 e 31 de março de 2015 (Resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação nº 2, de 9 de outubro de 2018).
1.6.1. Os candidatos que não completarem 6 (seis) anos de idade até o dia 31 de março de 2021, mas que já
se encontravam matriculados e frequentando ins tuições educacionais de Educação Infan l (creche ou préescola) na data de publicação - 10 de outubro de 2018 - da Resolução da Câmara de Educação Básica do
Conselho de Educação nº 2, de 9 de outubro de 2018, poderão se inscrever neste processo sele vo, pois se
enquadram na regra de excepcionalidade prevista no ar go 5º da referida Resolução, que garante a
progressão assegurada, sem interrupção.

1.6.2. Na hipótese prevista no item 1.6.1., os candidatos selecionados deverão comprovar, no ato da
matrícula, que estão regularmente matriculados no segundo período da pré-escola no ano de 2020 por meio
da apresentação de declaração fornecida pela ins tuição de ensino frequentada."
Art. 2º RETIFICAR o Cronograma (Anexo II), que passa a ser o seguinte:
DATA

PROCEDIMENTO

Novembro 23 a 25 Reabertura do Período de Inscrição para pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição
2020
27
Divulgação do Resultado dos pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição

Dezembro
2020

Janeiro
2021

1
2
2 a 18
21
29

Término do prazo para interpor recurso contra o Resultado da Isenção
Disponibilização das respostas dos recursos contra Resultado da Isenção
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES via Internet
Data ﬁnal para o pagamento do boleto bancário da inscrição
Término do prazo para interpor de recurso referente à inscrição.

5
6
9
12
14

Divulgação do Comprovante Deﬁni vo de Inscrição pela Internet
Divulgação da lista dos inscritos no Processo Sele vo
SORTEIO (Loteria Federal)
Divulgação do Resultado Preliminar
Término do prazo para interpor recurso contra o Resultado Preliminar
Disponibilização das respostas dos recursos contra o Resultado Preliminar
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

21

Art. 3º Todos os demais itens do Edital do Processo Sele vo 2021 do Centro Pedagógico da Universidade
Federal de Minas Gerais (CP/UFMG) para vagas do primeiro ano do Ensino Fundamental mantêm-se
inalterados.
Art. 4º Esta Re ﬁcação entra em vigor na data de sua publicação.
Dario Windmöller
Copeve / Diretor de Processos Sele vos da UFMG

Documento assinado eletronicamente por Dario Windmoller, Diretor(a), em 19/11/2020, às 07:45,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0422605 e o
código CRC 8C700196.
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