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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ATO Nº 12, DE 15 DE ABRIL DE 2021
Processo nº 23072.205335/2021-15
ATO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS POR CHAMADAS, A PARTIR DA LISTA
DE ESPERA DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO SISU 2021, COMPLEMENTAR AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
PARA ACESSO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS PELO SISU AOS CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO
DA UFMG EM 2021.
Em atendimento e adequação ao Edital nº 25, de 9 de fevereiro de 2021, publicado no dia 9 de abril de
2021 no Diário Oﬁcial da União (DOU), seção extra, edição extra B, que alterou o cronograma para o
processo sele vo do Sisu referente à primeira edição, faz-se necessário re ﬁcar o EDITAL Nº
454/2021/GAB-REI-UFMG, conforme descrito a seguir.
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) faz saber que o Edital de preenchimento das vagas por
chamadas, a par r da lista de espera da primeira edição do Sisu 2021, complementar ao Edital do
processo sele vo para acesso dos candidatos selecionados pelo Sisu aos cursos presenciais de graduação
da UFMG em 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:
5. DA CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE DO CANDIDATO POR VAGA EM CURSO DE GRADUAÇÃO DA UFMG
Onde se lê:
5.1 Após a primeira convocação de candidatos classiﬁcados na Lista de Espera SiSU/UFMG - Primeira
Edição de 2021, todos os candidatos classiﬁcados, relacionados na Lista de Espera SiSU/UFMG - Primeira
Edição de 2021, que ainda não verem sido convocados para registro acadêmico e matrícula,
independentemente de sua classiﬁcação, deverão conﬁrmar seu interesse em con nuar par cipando da
Lista de Espera por vaga em curso de graduação da UFMG, no sistema da UFMG, exclusivamente, pela
página do SiSU/UFMG <www.ufmg.br/sisu>, do dia 28 de abril de 2021 até às 23 horas e 59 minutos,
horário oﬁcial de Brasília, do dia 3 de maio de 2021. O candidato deve imprimir seu comprovante de
conﬁrmação de interesse por meio do sistema da UFMG.
Leia-se:
5.1 Após a primeira convocação de candidatos classiﬁcados na Lista de Espera SiSU/UFMG - Primeira
Edição de 2021, todos os candidatos classiﬁcados, relacionados na Lista de Espera SiSU/UFMG - Primeira
Edição de 2021, que ainda não verem sido convocados para registro acadêmico e matrícula,
independentemente de sua classiﬁcação, deverão conﬁrmar seu interesse em con nuar par cipando da
Lista de Espera por vaga em curso de graduação da UFMG, no sistema da UFMG, exclusivamente, pela
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página do SiSU/UFMG <www.ufmg.br/sisu>, do dia 30 de abril de 2021 até às 23 horas e 59 minutos,
horário oﬁcial de Brasília, do dia 4 de maio de 2021. O candidato deve imprimir seu comprovante de
conﬁrmação de interesse por meio do sistema da UFMG.
Os demais itens permanecem inalterados.
Belo Horizonte, 15 de abril de 2021.
Profa. Sandra Regina Goulart Almeida
Reitora
Documento assinado eletronicamente por Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora, em 15/04/2021,
às 18:04, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.
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 0678363 e
o código CRC 142774AA.

Referência: Processo nº 23072.205335/2021-15

SEI nº 0678363

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=707030&infra_sistema=…

2/2

