
         

RESULTADO FINAL 

De acordo com item 4 do Edital, para se obter o número base inicial dos candidatos 
sorteados, a UFMG utilizou o número 67.647 (sesseta e sete mil seiscentos e 
quarenta e sete) referente ao 1º prêmio da Loteria Federal sorteado no dia 
26/11/2022. 
Após os procedimentos de conversão chegou-se ao número 234 (duzentos e trinta e 
quatro), 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 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 Anexo III do Edital.  

b) Relação dos candidatos sorteados neste Processo Seletivo para preenchimento das
vagas de ampla concorrência 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).

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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https://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2023/CP/CP1_2023-Candidatos_Sorteados_Alfabetica-Deficiencia.pdf
https://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2023/CP/CP1_2023-Candidatos_Sorteados_Classificacao-Deficiencia.pdf
https://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2023/CP/CP1_2023-Candidatos_Sorteados_Alfabetica-Ampla_Concorrencia.pdf
https://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2023/CP/CP1_2023-Candidatos_Sorteados_Classificacao-Ampla_Concorrencia.pdf
https://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2023/CP/CP1_2023-Candidatos_Excedentes_Alfabetica-Deficiencia.pdf
https://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2023/CP/CP1_2023-Candidatos_Excedentes_Classificacao-Deficiencia.pdf
https://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2023/CP/CP1_2023-Candidatos_Excedentes_Alfabetica-Ampla_Concorrencia.pdf
https://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2023/CP/CP1_2023-Candidatos_Excedentes_Classificacao-Ampla_Concorrencia.pdf
https://www2.ufmg.br/drca
http://www.ufmg.br/copeve
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