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EDITAL Nº 006/2017 

 
 

  A Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI – torna pública a realização do processo seletivo de 
admissão inicial para 2018, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas nos cursos de 
graduação presenciais oferecidos nos campi de Itajubá e Itabira, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Administração - CEPEAd da UNIFEI, em sua 130a Resolução, 25a Reunião em 11/10/2017, com 
alteração conforme a 15ª Resolução Ad Referendum do CEPEAd, de 18/10/2017 – homologação em 25/10/2017 
- Processo Nº 23088.017332/2017-62 
 
 
 
 

I. DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO INICIAL 
 
 

O preenchimento das vagas oferecidas no processo seletivo de admissão inicial segue a Lei no 12.711, de 
29/08/2012, regulamentada pelo Decreto no 7.824, de 11/10/2012, pela Portaria Normativa no 18 de 11/10/2012 
alterada pela Lei 13.409/2016, e pela Portaria Normativa MEC nº 9, de 05/05/2017, e os procedimentos do 
Sistema de Seleção Unificada – SISU.  

 
 

Processo de Seleção utilizando somente o SISU/MEC (Sistema de Seleção Unificada): 

 

Curso Turno 
Total de 
Vagas 

Oferecidas 

Vagas  
 

AC 

Vagas para Escolas Públicas 

≤ 1,5 Salário Mínimo Per 
Capita 

> 1,5 Salário  Mínimo Per 
Capita  

Soma  
Cota Racial Demais Cota Racial Demais 

L10 L2 L9 L1 L14 L6 L13 L5 

Campus de Itabira 

Engenharia Ambiental Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25 

Engenharia da Computação Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25 

Engenharia da Mobilidade Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25 

Engenharia de Controle e Automação Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25 

Engenharia Elétrica Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25 

Engenharia de Materiais Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25 

Engenharia de Produção Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25 

Engenharia de Saúde e Segurança Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25 

Engenharia Mecânica Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25 

SOMA 450 225 18 45 9 45 18 45 9 36 225 
Campus de Itajubá 

Administração  Noturno 40 20 1 5 1 3 1 5 1 3 20 

Ciências Atmosféricas Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15 

Ciências Biológicas (Licenciatura) Noturno 20 10 1 2 0 2 1 2 0 2 10 

Ciência da Computação Integral 35 17 1 4 1 3 1 4 1 3 18 

Engenharia Ambiental Integral 40 20 1 5 1 3 1 5 1 3 20 

Engenharia Civil Integral 40 20 1 5 1 3 1 5 1 3 20 

Engenharia da Computação Integral 60 30 2 7 1 5 2 7 1 5 30 

Engenharia de Bioprocessos Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15 

Engenharia da Energia Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15 

Engenharia de Controle e Automação Integral 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25 

Engenharia de Materiais Integral 40 20 1 5 1 3 1 5 1 3 20 

Engenharia de Produção  Integral 60 30 2 7 1 5 2 7 1 5 30 

Engenharia Elétrica Integral 85 42 3 9 2 8 3 9 2 7 43 

Engenharia Eletrônica Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15 

Engenharia Hídrica Integral 40 20 1 5 1 3 1 5 1 3 20 

Engenharia Mecânica Integral 80 40 2 9 2 7 2 9 2 7 40 

Engenharia Mecânica Aeronáutica Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15 

Engenharia Química Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15 

Física (Bacharelado) Noturno 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15 

Física (Licenciatura) Noturno 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15 

Matemática (Bacharelado) Noturno 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15 

Matemática (Licenciatura) Noturno 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15 

Química (Bacharelado) Integral 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15 

Química (Licenciatura) Noturno 30 15 1 4 1 2 1 3 1 2 15 

Sistemas de Informação Noturno 50 25 2 5 1 5 2 5 1 4 25 

SOMA 1000 499 32 121 26 79 32 109 26 76 501 

TOTAL 1450 724 50 166 35 124 50 154 35 112 726 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

II. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  
 

II.1)  Cronograma dos procedimentos abaixo para o sistema SISU/2018.1 encontra-se especificado no quadro 
abaixo.  

 

Processo seletivo   Início   Fim  

Inscrições - Etapa Única - SISU 

 Inscrições  (*) (*) 

Resultado/Matrícula - Chamada única – SISU  

 Resultado  (*) 

Matrícula dos candidatos selecionados   (*) 

Lista de Espera  

 Manifestação de interesse em participar da lista de espera  (*) (*) 

Disponibilização da lista de espera para as instituições  (*) 

Convocação dos candidatos   (*) 
 

(*) Datas a serem inseridas no edital tão logo seja publicado o cronograma do SISU no D.O.U. 

 

II.2)  Somente poderão concorrer às vagas os candidatos que comprovarem conclusão do ensino médio até a 
data da matrícula. 

 
 

II.3) Para participar do processo seletivo de admissão inicial da UNIFEI, o candidato deverá ter feito as provas 
do ENEM 2017 de todas as áreas, inclusive redação. 

 
II.4) No ato da inscrição, o candidato deverá fazer opção por uma das modalidades de vagas, conforme 

descrito a seguir: 
 

a) Modalidade L1 – Candidatos sem deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo e que sejam egressos de escola pública, atendendo obrigatoriamente a 
todos os requisitos estabelecidos no item II.8 deste edital. 

b) Modalidade L2 – Candidatos sem deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que 
tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que sejam egressos de 
escola pública, atendendo obrigatoriamente a todos os requisitos estabelecidos no item II.8 deste 
edital. 

c) Modalidade L5 – Candidatos sem deficiência, independentemente de renda, que sejam egressos de 
escola pública, atendendo obrigatoriamente a todos os requisitos estabelecidos no item II.8 deste 
edital. 

d) Modalidade L6 – Candidatos sem deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, 
independentemente de renda, que sejam egressos de escola pública, atendendo obrigatoriamente a 
todos os requisitos estabelecidos no item II.8 deste edital. 

e) Modalidade L9 – Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo e que sejam egressos de escola pública, atendendo obrigatoriamente a 
todos os requisitos estabelecidos no item II.8 deste edital. 

f) Modalidade L10 – Candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que 
tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que sejam egressos de 
escola pública, atendendo obrigatoriamente a todos os requisitos estabelecidos no item II.8 deste 
edital. 

g) Modalidade L13 – Candidatos com deficiência, independentemente de renda, que sejam egressos 
de escola pública, atendendo obrigatoriamente a todos os requisitos estabelecidos no item II.8 deste 
edital. 

h) Modalidade L14 – Candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, 
independentemente de renda, que sejam egressos de escola pública, atendendo obrigatoriamente a 
todos os requisitos estabelecidos no item II.8 deste edital. 

i) Modalidade AC - Ampla Concorrência: Candidatos que não se enquadrem em nenhuma das 8 
modalidades descritas anteriormente, ou ainda que não optem por concorrer às vagas destinadas a 
essas modalidades, às quais se refere a Lei 12.711/2012 e a Lei 13.409/2016. 

 
II.5) Para efeito de aplicação da ação afirmativa definida pela Lei nº 12.711/2012 (Lei das Cotas), em 

obediência ao que define a sua regulamentação (Decreto nº 7.824/2012, art. 2º, parágrafo único e Portaria 
Normativa MEC nº 18/2012, art. 2º, inciso II), são consideradas ESCOLAS PÚBLICAS as instituições de 
ensino criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público brasileiro, da rede municipal, 
estadual ou federal, nos termos do inciso I do art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 



 

II.6) Não se enquadram como escolas públicas e, portanto, não permitem que seus egressos se 
beneficiem das vagas reservadas pela Lei nº 12.711/2012, e pela Lei 13.409/2016, alterada pelo 
Art.15 da Portaria Normativa MEC nº 9, de 05/05/2017, as instituições: 

 

 

I. particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo quando são 
gratuitas ou quando o estudante tenha recebido bolsa integral ou parcial; 

II. criadas ou incorporadas pelo poder público, mas mantidas ou administradas pelo setor privado; 

III. estrangeiras, mesmo aquelas vinculadas ao poder público de outro país; ou  

IV. que, por qualquer outra razão, não se enquadrem na definição do item II.5. 
 

II.7) São exemplos de instituições que não são consideradas públicas para que seus alunos concorreram às 
cotas reservadas para escola pública: a escola da Fundação Bradesco; a escola da Fundação Roge, as 
escolas do SESI, SESC, etc; as escolas gratuitas mantidas por colégios religiosos (privadas). 

 

II.8) Só poderá ocupar uma das vagas reservadas pela Lei nº 12.711/2012, alterada pelo Art.15 da Portaria 
Normativa MEC nº 9, de 05/05/2017, para egressos de escola pública, o estudante que atenda todos os 
seguintes requisitos: 

 

 

I. tenha cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas conforme item II.5, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), e apresente a 
comprovação (histórico escolar) correspondente a todos os anos cursados; 

II. não tenha cursado, em nenhum momento, parte do ensino médio em escola que não seja pública, 
mesmo que não tenha chegado a concluir ou ser aprovado em nenhuma série ou ano letivo nessa 
escola ou que tenha cursado novamente a mesma série ou ano letivo em escola pública; e 

III. tenha diploma – ou equivalente – de conclusão do ensino médio emitido por escola pública ou com 
base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, do Exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou de exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 

 

 

II.9) Para efeito de aplicação da ação afirmativa ÉTNICO-RACIAL definida pela Lei nº 12.711/2012 (Lei das 
Cotas), só poderão concorrer às vagas reservadas pelo critério étnico-racial os estudantes egressos de 
escola pública que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, os quais estarão sujeitos à perda da 
vaga e a sanções penais cabíveis em caso de falsa declaração. 

 
 

 

III. DA COMPOSIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ENEM 2017  
 

 
 

III.1) A nota mínima em cada área de conhecimento e na redação do Exame Nacional do Ensino Médio – 
ENEM 2017 será de 350 para todos os cursos oferecidos, inclusive para as vagas reservadas para 
egressos de escolas públicas. 

III.2) A nota final será a média ponderada das notas obtidas pelo candidato no Exame Nacional do Ensino 
Médio – ENEM 2017, observando-se a seguinte ponderação:  
 

 

Nome do Curso 
Redação 

Ciências da 
natureza 

Ciências 
humanas 

Linguagem Matemática 

Peso Peso Peso Peso Peso 

Campus de Itajubá 

Administração 2 1 1 3 3 

Ciências Biológicas (Licenciatura)  2 3 1 2 2 

Ciência da Computação 2 1 1 2 4 

Ciências Atmosféricas 2 2 1 1 4 

Engenharia Ambiental 2 3 1 1 3 

Engenharia Civil 1 3 1 2 3 

Engenharia da Computação 1 2 1 2 4 

Engenharia da Energia 1 3 1 1 4 

Engenharia de Bioprocessos  1 3 1 1 4 

Engenharia de Controle e Automação 1 2 1 1 5 

Engenharia de Materiais 1 3 1 1 4 

Engenharia de Produção  2 2 1 1 4 

Engenharia Elétrica 2 2 1 1 4 

Engenharia Eletrônica 1 2 1 2 4 

Engenharia Hídrica 2 3 1 1 3 

Engenharia Mecânica 1 3 1 1 4 

Engenharia Mecânica Aeronáutica 1 3 1 1 4 

Engenharia Química 2 3 1 1 3 

Física (Bacharelado) 1 3 1 2 3 

Física (Licenciatura) 2 3 2 1 2 

Matemática (Bacharelado) 2 2 1 1 4 

Matemática (Licenciatura) 2 2 1 1 4 

Química (Bacharelado) 2 3 1 1 3 

Química (Licenciatura) 2 3 1 2 2 

Sistema de Informação 2 1 1 2 4 



 

Nome do Curso 
Redação 

Ciências da 
natureza 

Ciências 
humanas 

Linguagem Matemática 

Peso Peso Peso Peso Peso 

Campus de Itabira 

Engenharia Ambiental 2 3 1 1 3 

Engenharia da Computação 2 2 1 1 4 

Engenharia da Mobilidade 2 3 1 1 3 

Engenharia de Controle e Automação 1 2 1 1 5 

Engenharia de Materiais 2 3 1 1 3 

Engenharia de Produção 2 2 1 2 3 

Engenharia de Saúde e Segurança 2 2 1 2 3 

Engenharia Elétrica 2 2 1 1 4 

Engenharia Mecânica 2 3 1 1 3 

 
IV. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS RESULTADOS 

 

 

IV.1) A classificação dos candidatos aos cursos da UNIFEI será realizada pelo sistema SISU/MEC. Após o 
término das inscrições, os resultados serão divulgados conforme cronograma SISU/MEC e publicados no 
endereço https://www.unifei.edu.br/prg/cops/admissao. 

 

IV.2) Os candidatos poderão demonstrar interesse em permanecer na Lista de Espera somente no período 
estabelecido para isso no cronograma do SISU. 

IV.3) Os candidatos que declararam interesse em permanecer na lista de espera deverão fazer o 
acompanhamento das próximas chamadas no endereço https://www.unifei.edu.br/prg/cops/admissao, 
conforme cronograma da UNIFEI, apresentado no item V.1 deste edital.  

IV.4) Os candidatos serão classificados na ordem decrescente da NOTA FINAL para cada modalidade de 
concorrência. 

 

IV.5) O candidato que se inscrever para vaga reservada, somente estará concorrendo a essa vaga, não 
concorrendo por nota para as vagas de Ampla Concorrência. 

IV.6) Não havendo mais aprovados dentro de uma modalidade de reserva de vagas, a vaga não preenchida 
será destinada ao candidato de maior nota de outra modalidade, de acordo com as regras definidas no art. 
15 da Portaria Normativa nº 18/2012 – MEC, alterada pela Portaria Normativa MEC nº 9, de 05/05/2017.  

IV.7) Não serão feitas convocações por telefone, e-mail ou telegrama. 
 

 
 

V. DA MATRÍCULA DA CHAMADA DO SISU E DA LISTA DOS CANDIDATOS DE ESPERA 
 
 

V.1) A matrícula dos candidatos da chamada do SISU e das listas de espera seguirá o cronograma abaixo:  
 

CHAMADA DIVULGAÇÃO MATRÍCULA 

LOCAL - ITAJUBÁ LOCAL - ITABIRA 

Ampla 
Concorrência 

Cotas de 
Escola Pública 

Ampla 
Concorrência 

Cotas de 
Escola 
Pública 

Chamada Regular SISU (*) (*) 

CEDUC 
Auditório 

Qmap  

Prédio José de Alencar 
Auditório 

Primeira Lista de Espera (*) (*) 

Segunda Lista de Espera (*) (*) 

Terceira Lista de Espera (*) (*) 

Quarta Lista de Espera (*) (*) 

Pró-Reitoria 
de Graduação 

Pró-Reitoria 
de Graduação 

Quinta Lista de Espera (*) (*) 

Sexta Lista de Espera (*) (*) 
 

(*) Datas a serem inseridas no edital tão logo seja publicado o cronograma do SISU no D.O.U 

 

V.2) A matrícula será exclusivamente presencial e será realizada no campus para o qual o candidato tiver sido 
selecionado, no período de segunda a sexta-feira: Para o Campus de Itajubá das 09h00m às 15h30m, 
sendo que no período de 11h30 às 13h30 o atendimento será com revezamento entre os servidores 
responsáveis pela matrícula, e para o Campus de Itabira das 09h00m às 11h30m e das 13h30m às 
15h30m, nos endereços: 

 
 

UNIFEI – Campus SEDE – Itajubá 
Av. BPS, 1303, bairro Pinheirinho, Itajubá – MG 
Telefones: (35) 3629-1630 / (35) 3629-1346 

UNIFEI – Campus Itabira 

Rua Irmã Ivone Drumond, 200 - Distrito Industrial II 
Telefones: (31) 3839-0801 / (31) 3839-0802 

 



V.3) Sugere-se, para melhor atendimento e maior rapidez, que as matrículas dos candidatos da chamada do 
SISU sejam feitas preferencialmente por curso conforme distribuição abaixo: 

Chamada 
Data preferencial 

para matrícula 
Campus Itajubá Campus Itabira 

SISU 

(*) 

Administração  
Ciências Atmosféricas 

Ciências Biológicas (Licenciatura)  

Engenharia Ambiental  

Engenharia Civil 

Engenharia de Bioprocessos  

Engenharia de Produção 

Engenharia Hídrica 
Engenharia Química 

Engenharia Ambiental 

Engenharia da Computação  

Engenharia da Mobilidade 

Engenharia de Controle e Automação 

Engenharia de Saúde e Segurança 

Engenharia de Materiais  

Engenharia de Produção 

Engenharia Elétrica 

Engenharia Mecânica 

(*) 

Ciência da Computação  

Engenharia da Computação 

Engenharia de Controle e Automação 

Engenharia Elétrica  

Engenharia Eletrônica 

Matemática (Bacharelado) 

Matemática (Licenciatura) 

Sistemas de Informação 

(*) 

Engenharia da Energia 

Engenharia de Materiais 

Engenharia Mecânica 

Engenharia Mecânica Aeronáutica  

Física (Bacharelado) 

Física (Licenciatura) 

Química (Bacharelado) 

Química (Licenciatura) 

(*) Datas a serem inseridas no edital tão logo seja publicado o cronograma do SISU no D.O.U. 

V.4) Sugere-se, para melhor atendimento e maior rapidez, que as matrículas dos candidatos da primeira 
chamada da Lista de Espera sejam feitas preferencialmente por curso conforme distribuição abaixo: 

Chamada 
Data preferencial 

para matrícula 
Campus Itajubá Campus Itabira 

Primeira 
Chamada da 

Lista de Espera 

(*) 

Administração  

Ciências Atmosféricas 

Ciências Biológicas (Licenciatura)  

Engenharia Ambiental  

Engenharia Civil 

Engenharia de Bioprocessos  

Engenharia de Produção 

Engenharia Hídrica 

Engenharia Química 
Engenharia Ambiental 

Engenharia da Computação  

Engenharia da Mobilidade 

Engenharia de Controle e Automação 

Engenharia de Saúde e Segurança 

Engenharia de Materiais  

Engenharia de Produção 

Engenharia Elétrica 

Engenharia Mecânica 

(*) 

Ciência da Computação  

Engenharia da Computação 

Engenharia de Controle e Automação 

Engenharia Elétrica  

Engenharia Eletrônica 

Matemática (Bacharelado) 

Matemática (Licenciatura) 

Sistemas de Informação 

(*) 

Engenharia da Energia 

Engenharia de Materiais 

Engenharia Mecânica 

Engenharia Mecânica Aeronáutica  

Física (Bacharelado) 

Física (Licenciatura) 

Química (Bacharelado) 

Química (Licenciatura) 

(*) Datas a serem inseridas no edital tão logo seja publicado o cronograma do SISU no D.O.U. 



V.5) As convocações para as chamadas da lista de espera somente ocorrerão caso haja vaga não preenchida. 

V.6) Serão convocados na terceira chamada da Lista de Espera 100% a mais de candidatos às vagas não 
preenchidas de cada campus/curso, visando a ocupação total das vagas oferecidas, antes do início das 
aulas. 

V.7) Será de exclusiva responsabilidade do candidato inteirar-se das datas e das convocações da Lista de 
Espera no link https://www.unifei.edu.br/prg/cops/admissao, bem como dos documentos necessários para a 
realização da matrícula e para a confirmação de vínculo, conforme item VI e X deste edital. 

V.8) Dentro do limite de preenchimento de vagas, os candidatos aprovados poderão ser convocados até 
(*)/(*)/(*).   (*) Data a ser inserida no edital tão logo seja publicado o cronograma do SISU no D.O.U.  

V.9) Os alunos matriculados após o início das aulas da UNIFEI (26/02/2018) deverão estar cientes de que terão 
que ingressar nas turmas com o período letivo já iniciado. Isso exigirá do candidato um esforço adicional 
para aprendizagem do conteúdo já ministrado, bem como um controle maior de sua frequência às aulas do 
restante do semestre para garantir que o total de faltas (incluindo as aulas anteriores à sua matrícula) não 
ultrapasse o máximo permitido (25%). 

V.10)  Não serão previstos mecanismos de reposição das atividades realizadas nas aulas anteriores ao ingresso 
dos alunos matriculados após o início do período letivo. 

V.11) Cabe ao candidato convocado avaliar a conveniência ou não de ingressar no curso nas condições indicadas 
nos itens V.11 e V.12 deste edital. 

 
 

 
 

 

VI. DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA 

VI.1) No ato da matrícula o candidato convocado deverá apresentar o original e uma cópia de cada documento 
relacionado abaixo: 

 Carteira de Identidade expedida pelas Secretarias Estaduais de Segurança Pública, Polícia Civil, pelo 
Corpo de Bombeiros Militares, ou Passaporte para estrangeiro;   

 CPF (frente e verso); 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Foto 3 x 4; 

 Título de Eleitor (frente e verso) (para os maiores de 18 anos); 

 Documento Militar (frente e verso) (para candidatos do sexo masculino que já se alistaram); 

 Histórico Escolar do Ensino Médio.  

 Certificado de Conclusão de Ensino Médio (Não-obrigatório caso se encontre no Histórico); 

 Auto declaração de cor (ANEXO III deste edital) para os candidatos optantes pelas cotas L2, L6, L10 e 
L14. 

 Laudo médico conforme item VIII.1 deste edital para os candidatos optantes pelas cotas L2, L9, L13 e 
L14. 

 Declaração de Egresso de Escola Pública (ANEXO X) deste edital, para os candidatos inscritos em 
vagas reservadas para Escolas Públicas, para confirmar que o candidato cursou integralmente o ensino 
médio em escola pública, caso no ato da matrícula não apresente o histórico ou que apresente a 
declaração de conclusão do ensino médio sem a informação da escola em que tenha cursado todo o 
ensino médio. 

 

 

VI.2) No ato da matrícula os candidatos convocados e ocupantes de vagas de cotas para Escolas Públicas (L1, 
L2, L5, L6, L9, L10, L13 e L14, definidas no item II.4 deste edital, além dos documentos listados no item 
VI.1 deste edital, deverão apresentar original e cópia dos documentos especificados nos itens VII, VIII e IX 
deste edital, de acordo com a modalidade de vaga em que tiver sido feita a inscrição.  . 

VI.3) O candidato que for convocado e não comparecer na matrícula ou deixar de apresentar a documentação 
relacionada nos itens VI.1 e VI.2 deste edital dentro do período estabelecido no item V.1 perderá o direito 
à classificação por ele obtida. 

VI.4) Na matrícula os candidatos deverão apresentar os documentos indicados nos itens VI.I e VI.2 deste edital, 
não sendo aceita matrícula com documentação incompleta. A condição de ser ou já ter sido aluno de 
graduação ou de pós-graduação da UNIFEI não dispensa o candidato da apresentação dos documentos.  

VI.5) Perderá o direito à matrícula o candidato que estiver ocupando simultaneamente vaga em curso de 
graduação em outra instituição pública de ensino superior. 

VI.6) A matrícula poderá ser realizada também mediante procuração pública ou particular autenticada e com 
firma reconhecida do interessado, não podendo o procurador ser Servidor Público Federal em exercício na 
UNIFEI (Art. 117 Inciso XI – Lei 8.112/90). Se não forem apresentados os originais, as cópias dos 
documentos citados nos itens VI deverão ser autenticadas. 

 

 



VII. PROCEDIMENTOS PARA AUTODECLARADO PRETO, PARDO OU INDIGENA 
 

Os candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas deverão apresentar além dos documentos para 
matrícula, item VI.1 deste edital e os específicos para cada cota, deverão apresentar também a autodeclaração de 
cor, conforme modelo no ANEXO III deste edital. 

 

VIII. PROCEDIMENTOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

 

VIII.1) Os candidatos convocados para as vagas reservadas à pessoas com deficiência deverão estar de 
acordo com os Decretos Nº 5296/2004 e Nº 5626/2005 e com as Leis Nº 12764/2012 e Nº 13146/2015. 
Deverão apresentar laudo médico original impresso, emitido em 2017, atestando a espécie e o grau ou o 
nível da deficiência, nos termos do art. 4° do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, ou da Lei 
12.764, de 27 de dezembro de 2012, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças – CID-10, bem como a provável causa da deficiência. O laudo 
deverá conter também o nome do candidato, com a descrição da patologia e/ou CID-10 correspondente, 
bem como o nome, assinatura, CRM e especialização do médico emissor do documento. 

VIII.2) Os servidores do Campus de Itabira quando da matrícula, receberem candidatos convocados para as 
vagas reservadas a pessoas com deficiência deverão digitalizar o laudo médico apresentado pelo 
candidato e enviar para o e-mail cops@unifei.edu.br para a Comissão de Verificação atestar a 
conformidade do laudo médico. 

VIII.3) A comissão de verificação enviará ao responsável no campus de Itabira, o formulário com o resultado da 
análise do laudo médico em arquivo pdf. 

VIII.4) O laudo médico comprobatório, assinado por especialista, deverá conter em seu parecer uma das 
seguintes especificidades, conforme o tipo de alteração, de acordo com a Lei Nº 13.146/2015 e o 
Decreto 3.298/99, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do Art. 1º da Lei n. 
12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista). 

 

VIII.4)1. Deficiência Física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano 
que acarrete o comprometimento da função física, podendo se apresentar de uma das seguintes 
formas: paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 
membros com deformidade congênita ou adquirida, dentre outras. 

VIII.4)2. Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz, acompanhado 
de audiometria e realizado nos últimos 12 meses. 

VIII.4)3. Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; casos nos quais a somatória da medida do campo 
visual em ambos os olhos é igual ou menor que 60o; ou ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores. 

VIII.4)4. Deficiência Mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) 
lazer, e; h) trabalho. 

VIII.4)5. Deficiência Múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
 

VIII.5) Será constituída uma Comissão de Verificação, nomeada pelo Reitor da UNIFEI, composta por 
servidores da UNIFEI das áreas da saúde, educação e psico social a fim de analisar a documentação 
apresentada para as vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

VIII.6) A Comissão de Verificação tem a prerrogativa de analisar e aprovar ou não o preenchimento da vaga 
reservada para pessoa com deficiência, verificando se o laudo médico está de acordo com o edital e 
entrevistando o candidato pessoalmente no Campus Itajubá e via vídeo conferência no Campus Itabira. 
A Comissão emitirá um parecer com a assinatura dos membros da Comissão de verificação.  

VIII.7) A entrevista em ambos os Campi será registrada em áudio e vídeo.  
VIII.8) Em caso de aprovação, iniciar o processo de acolhimento dos alunos com deficiência pensando em sua 

permanência e na adequação à sua necessidade. 
VIII.9) Perderá o direito às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que não apresentar laudo 

médico (original), que apresentar laudo que não tenha sido emitido em 2017 ou que deixar de cumprir as 
exigências de que tratam os subitens VIII, deste edital. 

VIII.10) O Candidato portador de laudo médico que tiver sua solicitação de ocupação de vaga na 
modalidade de Pessoa com Deficiência indeferida pela Comissão de Verificação, não terá direito a 
enquadrar-se em qualquer outra modalidade de concorrência prevista pela Lei 12.711/2012, ficando 
excluído de qualquer convocação posterior do Processo Seletivo. 

mailto:cops@unifei.edu.br


 

IX. PROCEDIMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA 
 

A documentação para comprovação da renda familiar será analisada pelas Assistentes Sociais da UNIFEI com 
auxílio de uma Comissão de Verificação, todos nomeados pelo Reitor da UNIFEI para este fim, a qual poderá:  
 
 

I - Solicitar outros documentos durante a análise, além dos já arrolados neste Edital, inclusive os ANEXOS 
de IV a X e XIII deste edital.  

II - Consultar:  
a) cadastros de informações socioeconômicas, nacionais e locais;  
b) quaisquer sistemas de informação ou meios de comunicação de acesso público. 

 
IX.1) Os candidatos selecionados para as vagas reservadas pela lei nº 12.711/2012, para as modalidades L1, 

L2, L9 e L10 deverão apresentar a documentação para comprovação da renda familiar. 
IX.2) A documentação deverá ser apresentada no ato da matrícula. Se forem apresentados os documentos 

originais e as cópias, essas poderão ser autenticadas no momento da matrícula. Caso não sejam 
apresentados os originais, as cópias deverão estar autenticadas em cartório. 

IX.3) Abaixo é especificada a documentação comum a todos os integrantes do núcleo familiar dos candidatos 
optantes pelo sistema de cotas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo:  

 

a) Fotocópia da certidão de nascimento ou RG para todos os integrantes com menos de 18 anos;  
b) Fotocópia do RG para todos os integrantes maiores de 18 anos;  
c) Fotocópia do CPF para todos os integrantes maiores de 18 anos; 
d) Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social para todos os integrantes acima de 18 anos, 

a qual deverá conter as páginas que apresentem: foto, qualificação civil, contratos de trabalho e a 
próxima página em branco de contrato de trabalho;  

e) Fotocópia da certidão de óbito para estudantes com pais falecidos;  
f) Comprovante de que não declara Imposto de Renda para todos os que se enquadram nessa 

situação. Esse comprovante encontra-se disponível no seguinte link:   
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/ConsRest/Atual.app/index.ASP.  

g) Em caso de desemprego recente, apresentar também a fotocópia da Rescisão de Contrato e o 

comprovante do recebimento do seguro‐desemprego.  
 

IX.4)  Caso o núcleo familiar seja composto por integrantes de diferentes categorias (assalariados, 
autônomos, etc.), cada membro deverá apresentar a documentação referente a sua própria categoria, 
conforme especificado a seguir:  

 
IX.4)1. PARA TRABALHADORES ASSALARIADOS  

a) Fotocópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil.  

b) Fotocópia dos contracheques dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017.  
c) Fotocópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017.  
d) Fotocópia da CTPS registrada e atualizada.  

 
IX.4)2. PARA TRABALHADORES EM ATIVIDADE RURAL  

a) Fotocópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil;  

b) Fotocópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, quando houver;  
c) Fotocópia de quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 

candidato ou a membros da família no exercício de 2017;  
d) Fotocópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, da 

pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas.  
e) Fotocópia de todas as notas Fiscais (bloco do produtor rural) numeradas sequencialmente 

(não deve faltar nenhuma nota) de qualquer produção rural vendida no ano de 2017.  
 

IX.4)3. PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS  

a) Fotocópia da última Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita 
Federal do Brasil.  

b) Fotocópia dos extratos de pagamento do benefício do INSS demonstrando o valor bruto 
recebido relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. O extrato pode ser 
retirado no órgão responsável, no site ou na agência da Previdência Social 
(http://www.previdencia.gov.br/servicos-aocidadao/todosos-servicos/extrato-de-pagamento-
de-beneficio/); 

c) Fotocópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017.  
 

http://www.previdencia.gov.br/servicos-aocidadao/todosos-servicos/extrato-de-pagamento-de-beneficio/
http://www.previdencia.gov.br/servicos-aocidadao/todosos-servicos/extrato-de-pagamento-de-beneficio/


 
IX.4)4. PARA AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS  

 

a) Fotocópia da última Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita 
Federal do Brasil;  

b) Fotocópia de quaisquer declarações tributárias dos meses de outubro, novembro e dezembro 
de 2017, referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, 
quando for o caso;  

c) Fotocópia das Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento dos meses 
de outubro, novembro e dezembro de 2017, compatível com a renda declarada;  

d) Fotocópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017.  

e) Proprietários de empresa ou microempresa deverão apresentar:  

 Fotocópia da Declaração da Pessoa Jurídica entregue à Receita Federal conforme o 
enquadramento fiscal-tributário, podendo ser (apenas uma opção):  

 Fotocópia da Declaração completa de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ;  

 Fotocópia da Declaração completa de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS-
Simples Nacional) para Microempresários e Empresários de Pequeno Porte;  

 Fotocópia da Declaração Anual Completa do SIMEI para Microempreendedores 
Individuais;  

 
IX.4)5. PARA PESSOAS QUE AUFEREM RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  

a) Fotocópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil.  

b) Fotocópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017.  

c) Fotocópia do (s) Contrato (s) de locação ou arrendamento devidamente registrado (s) em 
cartório e os comprovantes de recebimento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 
2017.  

 
IX.4)6. DOCUMENTOS AUXILIARES ÀS CATEGORIAS  

 

IX.10.1) Estudante ou integrante do núcleo familiar que receba pensão alimentícia ou auxílio financeiro 
de terceiros: documento comprobatório de pensão alimentícia ou auxílio financeiro 
(contracheque, extrato bancário etc.) referente aos meses de outubro, novembro e dezembro 
de 2017. Em caso de auxílio financeiro ou pensão fornecida por acordo verbal, o estudante 
deverá fornecer declaração assinada pela parte cedente ou cessionária em que conste o valor 
do auxílio ou da pensão paga.  

IX.10.2) Estudante ou integrante do núcleo familiar em situação de desemprego ou sem renda: 
Apresentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social para comprovar o desemprego e 
Declaração de Ausência de Rendimentos, Anexo V deste edital.  

IX.10.3) Caso o candidato solteiro não resida com os pais: deverão ser apresentados comprovantes de 
residência do candidato, de seus pais e declaração do candidato com justificativa para a 
situação informada, bem como     comprovação de renda que demonstre que o candidato 
possui recursos financeiros suficientes para sua subsistência sem que haja dependência de 
seus pais e/ou familiares.  

IX.10.4) De acordo com o inciso III do artigo 2º da Portaria Normativa nº 18/2012, do MEC, considera-
se família, a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por 
outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por 
aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio.  

IX.10.5) Caso haja crianças, adolescentes ou pessoas incapacitadas cujos pais não residam com a 
mesma família, deve-se apresentar Termo de Guarda, Tutela ou Curatela que comprove seus 
responsáveis legais. 

 
 
 
 
 



IX.5) ESTÃO EXCLUÍDOS DO CÁLCULO PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA OS VALORES 
PERCEBIDOS A TÍTULO DE:  

 
a) auxílios para alimentação e transporte;  
b) diárias e reembolsos de despesas;    
c) adiantamentos e antecipações;  
d) estornos e compensações referentes a períodos anteriores;  
e) indenizações decorrentes de contratos de seguros;  
f) indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial.  
g) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;  
h) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;  
i) Programa Bolsa Família e programas remanescentes nele unificados;  
j) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;  
k) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à 

população atingida por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública 
ou situação de emergência e demais programas de transferência condicionada de renda 
implementados por Estados, Distrito Federal ou Municípios  

l) valores percebidos a título de um terço de férias e décimo terceiro salário. 
 

IX.6) A prestação de informação falsa pelo candidato, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento 
que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na 
instituição federal de ensino, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 

 

X. DA CONFIRMAÇÃO DE VÍNCULO 
 

X.1) No caso dos alunos matriculados até a segunda chamada da Lista de Espera, a ocupação da vaga somente 
será concluída após a confirmação de vínculo nos dias (*). Para essa confirmação, o aluno deverá se 
apresentar pessoalmente com documento de identidade com foto, nos seguintes locais e horários:  

(*) Dias a serem inseridos no edital tão logo seja publicado o cronograma do SISU no D.O.U. 
 
 

UNIFEI – Campus SEDE – Itajubá 

Bloco B.4 – PRG - Pró-Reitoria de Graduação 

09h00m às 21h30m.  

UNIFEI – Campus Itabira 

Prédio José de Alencar – Diretoria Acadêmica – Sala 1310 

09h00m às 11h30m e das 13h30m às 16h30m 
 

X.2) Os alunos matriculados a partir da terceira chamada da Lista de Espera terão a confirmação de vínculo 
realizada no momento da matrícula. 

X.3) Não é permitida a confirmação de vínculo à distância ou por procuração, sendo obrigatório o 
comparecimento do aluno. 

X.4) A não confirmação de vínculo no prazo definido neste Edital extingue o vínculo com o curso, permitindo a 
convocação de suplente para ocupação da vaga. 

 

 

XI. DA DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 
 

XII.1) Se o aluno, após efetuar sua matrícula, desejar desistir dela, deverá preencher, assinar e digitalizar um 
formulário de desistência, disponibilizado no ANEXO XI, e enviá-lo por e-mail para o campus para o qual 
foi selecionado, (Campus Itabira: draitabira@unifei.edu.br), (Campus Itajubá:  dra@unifei.edu.br), com 
cópia para a Coordenação de Processos Seletivos - cops@unifei.edu.br. 

 
XIII. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
 

XIV.1) A prestação de informações falsas, incompletas ou incorretas implicará a nulidade da matrícula, não 
cabendo qualquer espécie de recurso administrativo.  

XIV.2) O cumprimento dos prazos e o acompanhamento dos procedimentos no Sistema SISU/MEC/UNIFEI são 
de responsabilidade do candidato.  

XIV.3) O não comparecimento nos prazos determinados implicará perda de vaga. 

XIV.4) Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Processos Seletivos da UNIFEI.  
 

Itajubá, 25 de outubro de 2017     
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ANEXO I 

 

 

 

Modelo de Procuração – Para candidatos menores de 18 anos 
(Modelo para o fim específico do registro acadêmico junto ao NAA) 

 
 
 
 
 

Por meio deste instrumento particular de procuração, eu (nome do representante – pai, mãe ou 
tutor – do candidato menor de 18 anos), portador da Cédula de Identidade (número da cédula) 
expedida por (nome do órgão expedidor) em (data da expedição) nomeio e constituo procurador 
(nome do procurador), portador da Cédula de Identidade número (número da cédula) expedida por 
(nome do órgão expedidor) em (data de expedição), para o fim específico de efetuar o registro 
acadêmico de (nome do candidato, nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Cédula de 
Identidade (número da cédula) expedida por (nome do órgão expedidor) em (data da expedição), 
filho de (nome do pai e nome da mãe), residente e domiciliado à (rua/av. nome, número, 
casa/apartamento, bairro, cidade, estado), no campus/curso de (nome do campus/curso) da 
UNIFEI, podendo praticar todos os atos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato junto à 
Universidade Federal de Itajubá.  
 
 
 
 

Cidade/Estado, em dia de mês de ano 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato Outorgante 
(com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO II 
 

 

 

Modelo de Procuração – Para candidatos maiores de 18 anos 
(Modelo para o fim específico do registro acadêmico junto ao NAA) 

 
 
 
 

 
Por meio deste instrumento particular de procuração, eu (nome do candidato, nacionalidade, estado 
civil, profissão), portador da Cédula de Identidade (número da cédula) expedida por (nome do 
órgão expedidor) em (data da expedição), filho de (nome do pai e nome da mãe), residente e 
domiciliado à (rua/av. nome, número, casa/apartamento, bairro, cidade, estado), nomeio e constituo 
meu bastante procurador (nome do procurador), portador da Cédula de Identidade número (número 
da cédula) expedida por (nome do órgão expedidor) em (data de expedição), para o fim específico 
de efetuar o registro acadêmico no campus/curso de (nome do campus/curso) da UNIFEI, podendo 
praticar todos os atos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato junto à Universidade 
Federal de Itajubá.  
 
 

 
 
 

Cidade/Estado, em dia de mês de ano. 
 
 

 
 
 

Assinatura do Candidato Outorgante 
(com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO III 

 

 

AUTODECLARAÇÃO DE COR 
(apenas para candidatos que se autodeclararem) 

 

 

 

 
Eu, ____________________________________________________ (nome completo) candidato(a) ao 

Processo Seletivo Sisu 2018.1 da Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI, para cursos de graduação 

na modalidade presencial, optante às vagas reservadas exclusivamente para candidatos que, nos 

termos da Lei nº 12.711/2012, de 29/08/2012, egressos do Ensino Médio da rede pública, se 

autorreconhecem e costumeiramente se autoidentificam como pretos, pardos ou como indígenas, 

AFIRMO, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que sou _______________________ 

(preto(a) ou pardo(a) ou indígena) e, justamente por me reconhecer nessa condição, é que assim me 

identifico. 

 

 

 

 

________________,  ____  de   ______________ de  ______ 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do pai/mãe ou responsável legal 

(em caso de candidatos menores de 18 anos é necessária assinatura do candidato e um dos responsáveis) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS MENSAIS 
 

_______________________________________________________________________ 
(Autônomos, profissionais liberais ou trabalhadores com rendimentos informais) 

 
Eu, _______________________________________________________, CPF _____._____._____-___, 

residente e domiciliado na rua __________________________________________________________, 

nº_______, bairro __________________________, na cidade de ______________________________, 

estado de __________________________, declaro que exerço a(s) atividade(s) 

_____________________________, sem registro formal, recebendo uma renda mensal média de R$ 

___________, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. O endereço de referência para 

essa(s) atividade(s) que exerço é ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Declaro que o(s) dado(s) apresentado(s) é(são) verdadeiro(s) e estou ciente de que a omissão de 

informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes, conforme 

determinado no art. 9º da Portaria Normativa nº 18/2012 MEC, ensejará o cancelamento de minha 

matrícula dentro da modalidade de cota inscrita nesta Instituição Federal de ensino, sem prejuízo das 

sanções penais eventualmente cabíveis.  

Autorizo, ainda, a averiguação das informações acima pela Universidade Federal de Itajubá. 

 
 

_________________,____ de_________________ de________ 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura do Declarante (conforme documento de identificação apresentado) 

 
 
 

Assinatura Testemunha 1 

 

 

Assinatura Testemunha 2 

Nome: 

RG: 

CPF: 

Nome: 

RG: 

CPF: 

 
 

Anexar cópia de um documento de identificação com foto de cada testemunha. 
 
Código Penal 
Estelionato: Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
Falsidade Ideológica: Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Coordenação de Processos Seletivos 
 

ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS 

 

Eu,________________________________________________________________________________, 

CPF nº ______.______.______-____, RG ____________________, UF ______, residente e domiciliado 

na rua ___________________________________________________________________, nº_______, 

bairro __________________________, na cidade de _______________________________, UF _____, 

declaro, sob as penas da Lei, que não exerço atividade remunerada. 

 

Declaro que o(s) dado(s) apresentado(s) é(são) verdadeiro(s) e estou ciente de que a omissão de 

informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes, conforme 

determinado no art. 9º da Portaria Normativa nº 18/2012 MEC, ensejará o cancelamento de minha 

matrícula dentro da modalidade de cota inscrita nesta Instituição Federal de ensino, sem prejuízo das 

sanções penais eventualmente cabíveis. 

Autorizo, ainda, a averiguação das informações acima pela Universidade Federal de Itajubá. 
 

 
_________________,____ de_________________ de________ 

 
 

 
___________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante (conforme documento de identificação apresentado) 
 
 

 

Assinatura Testemunha 1 

 

 

Assinatura Testemunha 2 

Nome: 

RG: 

CPF: 

Nome: 

RG: 

CPF: 
 

 

Anexar cópia de um documento de identificação com foto de cada testemunha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código Penal 
Estelionato: Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
Falsidade Ideológica: Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Coordenação de Processos Seletivos 

 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO 
 

 
 
Eu, _____________________________________________________________________, (estado civil) 

______________________, CPF ____________________, RG _____________________, UF ______, 

residente e domiciliado no endereço_____________________________________________________  

________________________________________________________________________, nº________, 

bairro _________________________, município de _________________, UF _____, declaro que não 

possuo Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Declaro que o(s) dado(s) apresentado(s) 

é(são) verdadeiro(s) e estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou 

documentos falsos e/ou divergentes, conforme determinado no art. 9º da Portaria Normativa nº 18/2012 

MEC, ensejará o cancelamento de minha matrícula dentro da modalidade de cota inscrita nesta 

Instituição Federal de ensino, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 

Autorizo, ainda, a averiguação das informações acima pela Universidade Federal de Itajubá. 

 
 
 

_________________,____ de_________________ de________ 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante (conforme documento de identificação apresentado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Código Penal 
Estelionato: Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
Falsidade Ideológica: Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Coordenação de Processos Seletivos 

 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA 
 
 
 

Eu, ______________________________________________________________, (estado civil) 

_____________________, CPF ____._____._____-__, RG _________________, UF ______, 

residente e domiciliado no endereço _______________________________________________ 

_________________________________________________________________,nº________, 

bairro _________________________, município de _________________, UF ______, declaro 

que não possuo conta bancária (corrente e/ou poupança). Declaro que o(s) dado(s) 

apresentado(s) é(são) verdadeiro(s) e estou ciente de que a omissão de informações ou a 

apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes, conforme determinado no art. 

9º da Portaria Normativa nº 18/2012 MEC, ensejará o cancelamento de minha matrícula dentro 

da modalidade de cota inscrita nesta Instituição Federal de ensino, sem prejuízo das sanções 

penais eventualmente cabíveis. 

Autorizo, ainda, a averiguação das informações acima pela Universidade Federal de Itajubá. 

 

 

_________________,____ de_________________ de________ 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante (conforme documento de identificação apresentado) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Código Penal 
Estelionato: Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
Falsidade Ideológica: Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Coordenação de Processos Seletivos 

 

ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 
 
 

Eu, ____________________________________________________________________, (estado civil) 

_____________________, CPF ______________________, RG ____________________, UF ______, 

residente e domiciliado no endereço ____________________________________________  

________________________________________________________________________, nº________, 

bairro _________________________, município de _________________, UF ______, declaro que sou 

beneficiário de pensão alimentícia de : ____________________________________________________ 

________________________ (informar nome e grau de parentesco), no valor de: R$ ______________. 

Autorizo, ainda, a averiguação das informações acima pela Universidade Federal de Itajubá. 

 
 

_________________,____ de_________________ de________ 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do responsável  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Código Penal 
Estelionato: Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
Falsidade Ideológica: Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Coordenação de Processos Seletivos 
 

ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
 
Eu,_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

(nome, nacionalidade, profissão, nº CPF e RG nº) e ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________ (nome, nacionalidade, profissão, nº CPF e RG nº), 

residentes e domiciliados à _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(endereço), declaramos para os devidos fins que convivemos em União estável, de natureza familiar, 

pública e duradoura, nos termos do Código Civil, desde _________________________ (data início da 

união estável). 

Autorizo, ainda, a averiguação das informações acima pela Universidade Federal de Itajubá. 

 

_________________,____ de_________________ de________ 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Declarante (conforme documento de identificação apresentado) 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante (conforme documento de identificação apresentado) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Código Penal 
Estelionato: Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
Falsidade Ideológica: Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular. 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Coordenação de Processos Seletivos 

 

ANEXO X 

 
 

DECLARAÇÃO DE EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA 
 
 
 
 
Eu, ____________________________________________________ (nome completo) candidato(a) ao 

Processo Seletivo Sisu 2018.1 da Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI, para cursos de graduação 

na “Modalidade Presencial”, declaro que, em momento algum cursei parte ou totalidade do Ensino 

Médio em escolas particulares (Parágrafo único do Art. 4º do Decreto nº 7.824/2012 da Presidência da 

República, que regulamenta a Lei Federal 12.711). 

 

____________________, ____/ _____/ 201____ 

Local data 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do pai/mãe ou responsável legal 

(em caso de candidatos menores de 18 anos é necessária assinatura do candidato e um dos responsáveis) 

 

 

 

 

 

Código Penal 
Estelionato: Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
Falsidade Ideológica: Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular. 



ANEXO XI 

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 
 

Eu, ______________________________________________________________________, 

CPF nº ______________________, venho requerer o CANCELAMENTO de minha matrícula 

número_______________________ no curso de ____________________________________ 

1. Quais os motivos levaram você a desistir / cancelar sua matrícula? Preenchimento obrigatório. 

a) Marque as causas individuais/pessoais:  

 Saúde pessoal (física, emocional, psicológica) 

 Problemas de saúde/relacionamento na família 

 Questões financeiras do aluno ou da família 

 Distância da família 

 Interferência familiar na escolha pessoal 

 Novos interesses ou novo processo de seleção (outro 

curso/outra universidade) 

 Falta de motivação ou interesse na escolha do curso 

 Falta de tempo (trabalho, filhos, etc) 

 Outros. Especificar: _____________________________ 

_____________________________________________ 

 

b) Causas externas. Quais motivos levaram você a desistir 

/ cancelar o curso?  

 Pouca infraestrutura da cidade (moradia, transporte, saúde 

pública, lazer, cultura, esporte, etc) 

 Custo de vida 

 Reconhecimento social do curso 

 Valorização da profissão 

 Conjuntura econômica e social 

 Outros. Especificar:____________________________ 

____________________________________________ 

 

c) Causas institucionais (relacionados à infraestrutura, ao 

currículo, à gestão administrativa e didático-

pedagógico).  

 Problemas de relacionamento no ambiente acadêmico 

 Preconceito, discriminação, bullying, assédio moral, 

assédio sexual, etc 

 Deficiência na comunicação da instituição (sistema 

acadêmico, e-mails, internet, redes sociais, etc) 

 Excesso/incompatibilidade de disciplinas/carga horária 

 Pouca abrangência/efetividade da Assistência 

Estudantil (bolsas, restaurantes, moradia, esporte, etc) 

 Deficiência nos espaços para estudos e convivência, etc 

 Dificuldade de inclusão social, acessibilidade e respeito 

à diversidade 

 Outros. Especificar:  ___________________________ 

____________________________________________ 
 

2. Você fez algo para evitar o cancelamento? (por exemplo, contato com o coordenador do curso, pedir algum tipo de auxílio 

junto à PRG e DAC, como acompanhamento pedagógico e/ou psicológico). 

 

 

 

 

5. Escreva aqui os comentários ou observações que achar necessário: 

 

 

 

 

AS INFORMAÇÕES DO QUADRO ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE POR ALUNOS JÁ 

MATRICULADOS EM DISCIPLINAS E QUE ESTEJAM CURSANDO REGULARMENTE. 

 

 

 

 

 

  

PARA USO DA BIBLIOTECA PARA USO DA COORDENAÇÃO 

DE PESQUISA: 

PARA USO DA ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL: 

 

 

_________________________, ____ de _________________ de  ________ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do aluno(a) 



ANEXO XII 
 

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR E RENDA 
 

Eu,___________________________________________________________,RG _________________________ e CPF______________________, para fins de confirmação de 

matrícula no curso de ____________________________________, pela Cota ________, na UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá, responsabilizo-me sob as penas do 

Art. 299 e do Art. 171 do Código Penal, pela veracidade das informações dadas e documentação apresentada. 

Conforme o art. 2º, inciso III e IV da Portaria Normativa nº 18 de 11 de outubro de 2012, entende-se por família, a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, 

eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em 

um mesmo domicílio e morador, a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele reside na data da inscrição do estudante no concurso seletivo da 

instituição federal de ensino.  

Membro Nome Grau Parentesco CPF Grau Instrução Profissão/Ocupação Renda 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

 
Obs: ______________________________________________________                     Total dos Rendimentos Familiares: R$________________________ 

 

 
 

____________________, _____ de ____________ de ______                                           __________________________________________ 

 

                        Assinatura do Estudante/Responsável 
 
 


