Ministério da Educação - MEC
Secretaria de Educação Superior - SESu
Sistema de Seleção Unificada - Sisu
Termo de Adesão - 2ª edição de 2016

1 - Dados cadastrais da Instituição de Educação Superior - IES
1.1 - Informações da IES
1.1.1 - IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
1.1.2 - Sigla: UNIMONTES
1.1.3 - Código: 367
1.1.4 - CNPJ: 22.675.359/0001-00
1.1.5 - Categoria Administrativa: Pública Estadual
1.1.6 - Organização Acadêmica: UNIVERSIDADE
1.1.7 - Endereço do sítio da IES: www.sisu.unimontes.br
1.2 - Dados do Responsável Legal da IES
1.2.1 - Nome do Responsável Legal: JOAO DOS REIS CANELA
1.3 - Dados do Responsável Institucional do Sisu
1.3.1 - Nome do Responsável Institucional: FRANCELY APARECIDA DOS SANTOS
1.3.2 - Telefone: 3214-0805
1.3.3 - e-mail: francely.santos@unimontes.br
2 - Dados cadastrais da Unidade Administrativa / Local de Oferta
2.1 - Informações da Unidade Administrativa
Unidade Administrativa: CAMPUS DE MONTES CLAROS (657857)
Código: 657857
Endereço: Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro - Avenida Rui Braga, s/n
Complemento: Caixa Postal 126
Bairro: Vila Mauricéia
Município - UF: Montes Claros-MG
CEP: 39401-089
Telefone: (38) 3229 8101
2.2 - Informações dos Locais de Oferta
1 - Local de Oferta: CAMPUS DE BOCAIUVA
Código: 36348
Endereço: Rua Professora Augusta Ribeiro Drumond, 441
Complemento:
Bairro: Alterosa
Município - UF: Bocaiúva-MG
CEP: 39390-000
Telefone: (38)3251-5023
2 - Local de Oferta: CAMPUS DE UNAÍ
Código: 25826
Endereço: Rua Vereador João Narciso, 1380
Complemento:
Bairro: Cachoeira
Município - UF: Unaí-MG
CEP: 38610-000

Telefone: (38)3677-4915 / (38) 3677-4919
3 - Local de Oferta: CAMPUS DE JANAÚBA
Código: 1660
Endereço: Avenida Reinaldo Viana, 2630
Complemento: Caixa Postal 91
Bairro: Bico da Pedra
Município - UF: Janaúba-MG
CEP: 39440-000
Telefone: (38) 3821-1378/ (38) 3821-2344 / (38) 9200-8855
4 - Local de Oferta: CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS
Código: 2422
Endereço: Avenida Rui Barbosa, 265
Complemento:
Bairro: Centro
Município - UF: Brasília de Minas-MG
CEP: 39330-000
Telefone: (38) 3231-2304
5 - Local de Oferta: CAMPUS DE SALINAS
Código: 2706
Endereço: Praça Dr. João Cardoso de Araújo, 105
Complemento: 1º andar
Bairro: Centro
Município - UF: Salinas-MG
CEP: 39560-000
Telefone: (38) 3841-1221 / (38) 3841-4780
6 - Local de Oferta: CAMPUS DE SÃO FRANCISCO
Código: 2418
Endereço: Rua Maurício Ribas, 780
Complemento:
Bairro: Jardim Graziela
Município - UF: São Francisco-MG
CEP: 39300-000
Telefone: (38) 3631-1634
7 - Local de Oferta: POLO UAB - POMPEU
Código: 2007227
Endereço: Rodovia MG 164 - Km 63, 0
Complemento: Km 63
Bairro: Paraíso
Município - UF: Pompéu-MG
CEP: 35640-000
Telefone: (37) 3523-4414
8 - Local de Oferta: CAMPUS DE ESPINOSA
Código: 2420
Endereço: Avenida JK, 725
Complemento:
Bairro: Santa Tereza
Município - UF: Espinosa-MG
CEP: 39510-000
Telefone: (38) 3812-1542
9 - Local de Oferta: CAMPUS DE JOAÍMA
Código: 701248
Endereço: Rua Brasília, 400
Complemento:
Bairro: Centro
Município - UF: Joaíma-MG
CEP: 39890-000

Telefone: (33) 3749-1599
10 - Local de Oferta: CAMPUS DE JANUÁRIA
Código: 1662
Endereço: Rua do Sertanejo, 212
Complemento:
Bairro: Vila Fátima
Município - UF: Januária-MG
CEP: 39480-000
Telefone: (38) 3621-1262
11 - Local de Oferta: POLO UAB - SAO JOAO DA PONTE
Código: 702424
Endereço: Travessa Antonio Magalhães, 29
Complemento:
Bairro: Centro
Município - UF: São João da Ponte-MG
CEP: 39430-000
Telefone: (38) 3234-1097 / (38) 3234-1635
12 - Local de Oferta: CAMPUS DE ALMENARA
Código: 1659
Endereço: Rua Avelino Nascimento, 13
Complemento:
Bairro: Centro
Município - UF: Almenara-MG
CEP: 39900-000
Telefone: (33) 3721-6279
13 - Local de Oferta: CAMPUS DE PARACATU
Código: 3303
Endereço: Rua Travessa Benvindo, 06
Complemento:
Bairro: Centro
Município - UF: Paracatu-MG
CEP: 38600-000
Telefone: (38) 3672-1052
14 - Local de Oferta: CAMPUS DE PIRAPORA
Código: 1661
Endereço: Rua Francisco Martins, s/n
Complemento:
Bairro: Industrial
Município - UF: Pirapora-MG
CEP: 39270-000
Telefone: (38) 3741-4377/ (38) 3741-3056
3 - Cursos Participantes

Local de Oferta: 1659 - CAMPUS DE ALMENARA

Nome do curso: PEDAGOGIA
Código: 110900
Grau: Licenciatura
Turno: Noturno
Periodicidade: Semestral
Integralização: 8
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: Sendo a Pedagogia a teoria e a ciência da educação e do ensino, estuda os ideais da
educação e os processos e técnicas mais eficientes para efetivar esses ideais. O pedagogo é o profissional indicado, tanto pela lei
como por sua formação, para planejar e dirigir a implantação e funcionamento de escolas, cursos e entidades educativas.

Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Local de Oferta: 1660 - CAMPUS DE JANAÚBA

Nome do curso: AGRONOMIA
Código: 7843
Grau: Bacharelado
Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
Periodicidade: Anual
Integralização: 5
Vagas autorizadas: 56
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 20 Vagas
Informações adicionais: Agronomia é a ciência que estuda a aplicação das leis físicas, químicas e biológicas dos solos,
culturas e rebanhos, com o objetivo de melhorá-los. Para isso, cabe ao Agrônomo planejar, organizar, dirigir e executar serviços
relativos á adubação, plantio, combate às pragas, e beneficiamento de vegetais. É também de sua competência orientar o
reflorestamento, criação de rebanhos, mecanização agrícola e industrialização de produtos agrícolas e de origem vegetal e animal.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

2,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

2,00

0,00

Nome do curso: PEDAGOGIA
Código: 110888
Grau: Licenciatura
Turno: Noturno
Periodicidade: Semestral
Integralização: 8
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: Sendo a Pedagogia a teoria e a ciência da educação e do ensino, estuda os ideais da
educação e os processos e técnicas mais eficientes para efetivar esses ideais. O pedagogo é o profissional indicado, tanto pela lei
como por sua formação, para planejar e dirigir a implantação e funcionamento de escolas, cursos e entidades educativas.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: ZOOTECNIA

Código: 92593
Grau: Bacharelado
Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
Periodicidade: Semestral
Integralização: 10
Vagas autorizadas: 56
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 20 Vagas
Informações adicionais: O curso de Zootecnia tem como objetivo geral a formação de profissionais, com capacidade e
comprometimento, para atuarem junto aos meios de produção, pesquisa, ensino e extensão zootécnicas, através dos fatores de
produção, visando o aumento da produtividade animal que atenda aos interesses econômicos e sociais da região em que
estiverem inseridos.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

2,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

2,00

0,00

Local de Oferta: 1662 - CAMPUS DE JANUÁRIA

Nome do curso: PEDAGOGIA
Código: 110882
Grau: Licenciatura
Turno: Noturno
Periodicidade: Semestral
Integralização: 8
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: Sendo a Pedagogia a teoria e a ciência da educação e do ensino, estuda os ideais da
educação e os processos e técnicas mais eficientes para efetivar esses ideais. O pedagogo é o profissional indicado, tanto pela lei
como por sua formação, para planejar e dirigir a implantação e funcionamento de escolas, cursos e entidades educativas.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Local de Oferta: 657857 - CAMPUS DE MONTES CLAROS

Nome do curso: ADMINISTRAÇÃO
Código: 7835
Grau: Bacharelado
Turno: Matutino
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: A profissão de Administrador é regulamentada pela Lei Federal nº 4.769/65 de 09- 09/65. O
Administrador é o profissional que tem capacitação para o gerenciamento das atividades nas empresas públicas e privadas, com a
utilização do planejamento, desenvolvimento, organização direção e controle. Para tanto, ele deverá promover o gerenciamento
dos recursos financeiros, humanos, materiais e tecnológicos, com o objetivo de atingir os objetivos definidos pelas empresas.

Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

2,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Código: 69445
Grau: Bacharelado
Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 70
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 28 Vagas
Informações adicionais: As ciências biológicas representam um conjunto de ramos do saber que estudam os seres
vivos e as leis que os regem, bem como sua evolução e suas relações com o ambiente e consigo mesmo, compreendendo, por
exemplo, a ecologia, a bioquímica, a genética, a microbiologia, a zoologia e a botânica.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

2,00

0,00

Nome do curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Código: 7836
Grau: Bacharelado
Turno: Matutino
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: As Ciências Contábeis envolvem um conjunto de conhecimentos relacionados à geração de
informações econômico-financeiras voltadas para a administração das diversas entidades. O profissional desta área é responsável
pelo acompanhamento dos dados necessários ao controle do patrimônio, fluxos de produção e renda das instituições, elementos
básicos para subsídio à tomada de decisão com maior margem de segurança.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

2,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Código: 7834
Grau: Bacharelado
Turno: Matutino

Periodicidade: Semestral
Integralização: 8
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: O Curso tem como objetivo fundamental, propiciar condições adequadas para aquisição de
conhecimentos históricos e teóricos necessários para o entendimento, a interpretação e a intervenção na realidade
sócio-econômica; instrumentalizar os alunos com técnica e recursos que possibilitem uma atuação condigna e competente nas
suas atividades profissionais e, cuidar da formação do profissional economista, colaborar para o desenvolvimento de uma
formação básica em métodos quantitativos.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

2,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: CIÊNCIAS SOCIAIS
Código: 307827
Grau: Bacharelado
Turno: Matutino
Periodicidade: Semestral
Integralização: 8
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: A matriz curricular do curso se orienta pela consolidação e profissionalização das áreas de
concentração tais como Sociologia, Antropologia e Ciência Política, e busca construir e apoiar a formação do cientista social em
metodologias de pesquisa, de gerenciamentos e de técnicas (qualitativas e quantitativas) que busquem atender a demandas mais
diversas da sociedade.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: DIREITO
Código: 7833
Grau: Bacharelado
Turno: Matutino
Periodicidade: Semestral
Integralização: 10
Vagas autorizadas: 56
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 20 Vagas
Informações adicionais: O Direito é a ciência das normas que disciplinam as relações dos indivíduos em sociedade.
Para ser um bom advogado, são importantes a capacidade de refletir e transmitir idéias, e de realizar operações mentais,
analizando objetivos e planos. É necessário também ter habilidade de fazer bom uso da língua, demonstrando riqueza de
vocabulário, conhecimento das normas gramaticais e domínio dos recursos lingüísticos expressivos e persuasivos.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: DIREITO
Código: 7833
Grau: Bacharelado
Turno: Noturno
Periodicidade: Semestral
Integralização: 10
Vagas autorizadas: 56
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 20 Vagas
Informações adicionais: O Direito é a ciência das normas que disciplinam as relações dos indivíduos em sociedade.
Para ser um bom advogado, são importantes a capacidade de refletir e transmitir idéias, e de realizar operações mentais,
analizando objetivos e planos. É necessário também ter habilidade de fazer bom uso da língua, demonstrando riqueza de
vocabulário, conhecimento das normas gramaticais e domínio dos recursos lingüísticos expressivos e persuasivos.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: EDUCAÇÃO FÍSICA
Código: 92601
Grau: Bacharelado
Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 70
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: A Educação Física refere-se ao conjunto de atividades que visam promover o desenvolvimento
da capacidade física e a formação desportiva de crianças, jovens, adultos e idosos. O profissional da área deve incentivar o hábito
da atividade física, buscando aumentar a flexibilidade e prevenir atrofias musculares, através de aulas teóricas e práticas. No
campo dos esportes, prepara, individual e coletivamente, atletas profissionais e amadores.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: EDUCAÇÃO FÍSICA
Código: 92602
Grau: Licenciatura
Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: A Educação Física refere-se ao conjunto de atividades que visam promover o desenvolvimento

da capacidade física e a formação desportiva de crianças, jovens, adultos e idosos. O profissional da área deve incentivar o hábito
da atividade física, buscando aumentar a flexibilidade e prevenir atrofias musculares, através de aulas teóricas e práticas. No
campo dos esportes, prepara, individual e coletivamente, atletas profissionais e amadores.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

2,00

0,00

Nome do curso: ENFERMAGEM
Código: 7841
Grau: Bacharelado
Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 56
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 20 Vagas
Informações adicionais: A Enfermagem é uma profissão que possui um corpo de conhecimento próprio a ser utilizado
na promoção, proteção e recuperação da saúde. É exercida por trabalhadores de formação diferenciada: Enfermeiro, Técnico e
Auxiliar de Enfermagem. Sua formação se dá em equipe multiprofissional e interdisciplinar, em todos os níveis de organização dos
serviços de saúde. Atua como terapeuta do cuidar através da consulta de enfermagem ao ser humano durante o ciclo de vida.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

2,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

2,00

0,00

Nome do curso: ENGENHARIA CIVIL
Código: 1167833
Grau: Bacharelado
Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
Periodicidade: Semestral
Integralização: 10
Vagas autorizadas: 60
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 21 Vagas
Informações adicionais: É o profissional de maior influência na questão do ambiente construído. Ele é responsável
pelas soluções de bem-estar, de proteção ao ambiente e do desenvolvimento social, pois é o profissional que tem atuação
científica, administrativa e tecnológica em obras como construção de aeroportos, ferrovias, metrôs e rodovias; barragens, canais,
diques, redes hidráulicas e de esgoto; edifícios, estádios, elevados; sistemas de aproveitamento energético drenagem e correlatos.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

2,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: GEOGRAFIA
Código: 7829
Grau: Licenciatura
Turno: Matutino
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: Basicamente, Geografia é a ciência que estuda as características da superfície terrestre. Visa
também refletir sobre o espaço, a partir de conceitos científicos, de modo a correlacionar e interpretar os fenômenos físicos com as
atividades do ser humano sobre a terra.O profissional de Geografia analisa como o homem vive e substitui o ambiente natural por
ambientes humanizados. Compete-lhe descrever a integração ecológica dos agrupamentos de seres vivos e correlatos.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: HISTÓRIA
Código: 7830
Grau: Licenciatura
Turno: Matutino
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: É o campo do conhecimento que investiga os acontecimentos e as experiências socio políticas
do cidadão na perspectiva de interpretação passado/presente. O professor de História deve dominar as linhas gerais do processo
histórico, em suas várias dimensões, conhecer as principais vertentes que orientam as análises historiográficas e possuir
condições de acompanhar o revisionismo referente ao conhecimento histórico produzido, bem como os avanços metodológicos da
ciência histórica.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: LETRAS - ESPANHOL
Código: 69632
Grau: Licenciatura
Turno: Vespertino
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: O curso de Letras pressupõe um vínculo com o estudo da língua e da literatura e também com
as manifestações artísticas e culturais. O profissional de Letras estuda, pesquisa e ensina a língua portuguesa ou a língua
estrangeira e suas respectivas literaturas, de acordo com sua preferência, através do domínio das teorias lingüístico- literárias.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:

Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: LETRAS - PORTUGUÊS
Código: 69634
Grau: Licenciatura
Turno: Vespertino
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: O curso de Letras pressupõe um vínculo com o estudo da língua e da literatura e também com
as manifestações artísticas e culturais. O profissional de Letras estuda, pesquisa e ensina a língua portuguesa ou a língua
estrangeira e suas respectivas literaturas, de acordo com sua preferência, através do domínio das teorias lingüístico- literárias.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

2,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: MATEMÁTICA
Código: 18892
Grau: Licenciatura
Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: Sendo a matemática a ciência que trata das relações entre entidades definidas lógica e
abstratamente, o matemático faz uso das aplicações práticas dos seus princípios e técnicas, estudando e testando hipóteses e
teorias básicas. O Matemático deve ter pendores para números, habilidade para cálculos numéricos e capacidade para realizar
operações mentais em termo de símbolos abstratos, exatidão e meticulosidade.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

2,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

2,00

0,00

Nome do curso: MEDICINA
Código: 7837
Grau: Bacharelado
Turno: Integral (Matutino, Vespertino e Noturno)
Periodicidade: Semestral
Integralização: 12
Vagas autorizadas: 80

Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 29 Vagas
Informações adicionais: O Curso de Medicina da Unimontes tem como objetivo proporcionar aos estudantes
qualificação profissional, habilitando-os para o exercício da medicina com formação humanística, comprometimento ético,
competência técnica, científica e pessoal.O método utilizado é o PBL (Problem Based Learning ou Aprendizagem Baseada em
Problemas).
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

2,00

0,00

Nome do curso: ODONTOLOGIA
Código: 18404
Grau: Bacharelado
Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
Periodicidade: Semestral
Integralização: 10
Vagas autorizadas: 56
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 17 Vagas
Informações adicionais: A Odontologia é a ciência que visa promover a saúde bucal dos cidadãos.O Odontólogo é
capaz de observar, colher e interpretar dados para construção de um diagnóstico das doenças buco-maxilo-faciais, propor e
executar planos de tratamento adequados, realizar a preservação de saúde bucal, planejar e administrar serviços de saúde
comunitária, trabalhar em equipes interdisciplinares e atuar como agente de promoção de saúde.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

2,00

0,00

Nome do curso: PEDAGOGIA
Código: 110846
Grau: Licenciatura
Turno: Noturno
Periodicidade: Semestral
Integralização: 8
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: Sendo a Pedagogia a teoria e a ciência da educação e do ensino, estuda os ideais da
educação e os processos e técnicas mais eficientes para efetivar esses ideais. O pedagogo é o profissional indicado, tanto pela lei
como por sua formação, para planejar e dirigir a implantação e funcionamento de escolas, cursos e entidades educativas.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

1,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Código: 7839
Grau: Bacharelado
Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
Periodicidade: Semestral
Integralização: 8
Vagas autorizadas: 56
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 20 Vagas
Informações adicionais: A área de informática, campo no qual o bacharel em Sistemas de Informação irá atuar, é uma
área em que as transformações, tanto tecnológicas com científica, apresentam- se num ritmo muito acelerado, sendo que , em
alguns casos, certas tecnologias não ultrapassam 1 a 2 anos de vida útil. Dessa forma, manter-se atualizado para o profissional
que atua nessa área é uma tarefa não muito fácil.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

2,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Local de Oferta: 1661 - CAMPUS DE PIRAPORA

Nome do curso: GEOGRAFIA
Código: 7845
Grau: Licenciatura
Turno: Noturno
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: Basicamente, Geografia é a ciência que estuda as características da superfície terrestre. Visa
também refletir sobre o espaço, a partir de conceitos científicos, de modo a correlacionar e interpretar os fenômenos físicos com as
atividades do ser humano sobre a terra.O profissional de Geografia analisa como o homem vive e substitui o ambiente natural por
ambientes humanizados. Compete-lhe descrever a integração ecológica dos agrupamentos de seres vivos e correlatos.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Local de Oferta: 25826 - CAMPUS DE UNAÍ

Nome do curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Código: 86244
Grau: Licenciatura
Turno: Noturno
Periodicidade: Anual
Integralização: 4
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: As ciências biológicas representam um conjunto de ramos do saber que estudam os seres

vivos e as leis que os regem, bem como sua evolução e suas relações com o ambiente e consigo mesmo, compreendendo, por
exemplo, a ecologia, a bioquímica, a genética, a microbiologia, a zoologia e a botânica.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

2,00

0,00

Nome do curso: LETRAS - INGLÊS
Código: 110996
Grau: Licenciatura
Turno: Noturno
Periodicidade: Semestral
Integralização: 8
Vagas autorizadas: 35
Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 25 Vagas
Informações adicionais: O curso de Letras pressupõe um vínculo com o estudo da língua e da literatura e também com
as manifestações artísticas e culturais.O profissional de Letras estuda, pesquisa e ensina a língua portuguesa ou a língua
estrangeira e suas respectivas literaturas,de acordo com sua preferência, através do domínio das teorias linguístico - literárias.
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.
Percentual de vagas reservadas da Lei nº 12.711/2012: 0,00%
Pesos e notas mínimas provas Enem:
Prova Enem

Peso

Nota mínima

Redação

2,00

0,02

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

4 - Quadro geral de oferta de vagas
110900 - PEDAGOGIA - Licenciatura - (Noturno)
Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

11

4

4

1

20

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

11

4

4

1

20

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

15

6

6

1

28

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

7843 - AGRONOMIA - Bacharelado - (Integral)

110888 - PEDAGOGIA - Licenciatura - (Noturno)

92593 - ZOOTECNIA - Bacharelado - (Integral)

110882 - PEDAGOGIA - Licenciatura - (Noturno)

7835 - ADMINISTRAÇÃO - Bacharelado - (Matutino)

69445 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bacharelado - (Integral)

7836 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bacharelado - (Matutino)

7834 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bacharelado - (Matutino)
Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

11

4

4

1

20

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

11

4

4

1

20

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

11

4

4

1

20

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

12

4

4

1

21

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

16

6

6

1

29

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

10

3

3

1

17

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

307827 - CIÊNCIAS SOCIAIS - Bacharelado - (Matutino)

7833 - DIREITO - Bacharelado - (Matutino)

7833 - DIREITO - Bacharelado - (Noturno)

92601 - EDUCAÇÃO FÍSICA - Bacharelado - (Integral)

92602 - EDUCAÇÃO FÍSICA - Licenciatura - (Integral)

7841 - ENFERMAGEM - Bacharelado - (Integral)

1167833 - ENGENHARIA CIVIL - Bacharelado - (Integral)

7829 - GEOGRAFIA - Licenciatura - (Matutino)

7830 - HISTÓRIA - Licenciatura - (Matutino)

69632 - LETRAS - ESPANHOL - Licenciatura - (Vespertino)

69634 - LETRAS - PORTUGUÊS - Licenciatura - (Vespertino)

18892 - MATEMÁTICA - Licenciatura - (Integral)

7837 - MEDICINA - Bacharelado - (Integral)

18404 - ODONTOLOGIA - Bacharelado - (Integral)

110846 - PEDAGOGIA - Licenciatura - (Noturno)

7839 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Bacharelado - (Integral)
Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

11

4

4

1

20

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

14

5

5

1

25

Ampla Concorrência

A1

A2

A3

Total

371

133

133

28

665

7845 - GEOGRAFIA - Licenciatura - (Noturno)

86244 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Licenciatura - (Noturno)

110996 - LETRAS - INGLÊS - Licenciatura - (Noturno)

TOTAL

Não foi adotado bônus como modalidade de política de ação afirmativa.
Legenda:

A1 - Candidato afrodescendente carente.
A2 - Candidato egresso de escola pública carente.
A3 - Candidatos indígenas e/ou deficientes.
5 - Documentos para matrícula e para comprovação das políticas de ações afirmativas
5.1 - Ampla concorrência:
Documentos para matrícula

a) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e xerox). Na impossibilidade de apresentação do histórico na data prevista para matrícula, será aceita
declaração que ateste a conclusão do ensino médio, esta deverá ser substituída pelo histórico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de ter a
matrícula cancelada.
b) Prova de quitação com o Serviço Militar (original e xerox), se do sexo masculino.
c) Prova de quitação com as obrigações eleitorais, 1.º e 2.º turnos (original e xerox), se for o caso.
d) Carteira de Identidade (original e xerox).
e) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original e xerox).
f) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e xerox).
g) Comprovante de residência (original e xerox).
h) 1 foto 3x4, recente.
i) A documentação exigida para matrícula deverá estar legível e sem rasuras.
j) O documento do item “a” deverá ser apresentado na forma original acompanhado de cópia simples, dispensa-se autenticação em cartório, sendo que o
original não ficará retido e servirá apenas para conferência de autenticidade.

5.2 - Vagas reservadas - Lei nº 12.711/2012:
Não foram adotadas Ações Afirmativas.
5.3 - Ações afirmativas da IES:
Candidato afrodescendente carente.

2 – DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NECESSÁRIA
a) Comprovar (com original e cópia legível de histórico escolar ou declaração original) que cursou o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), ou seja,
integralmente, em escola pública. No documento, deverá constar o nome da escola em que o candidato cursou cada uma das três séries do Ensino
Médio.
b) Comprovar, de acordo com as disposições do Programa Socioeconômico da Unimontes (Anexo I do edital), renda familiar per capita, mensal, de até 1
(um) salário mínimo, valor vigente no período da matrícula.
2.1. Para o Programa Socioeconômico, o candidato deve considerar como grupo familiar pessoas relacionadas pelos seguintes graus de parentesco
(consideradas a partir do candidato): mãe, madrasta, pai, padrasto, cônjuge, companheiro(a), filho(a), enteado(a), irmão/irmã, avô/avó, os quais usufruam
da mesma renda.
2.2. Se o candidato for solteiro e morar com pessoas que não façam parte do grupo familiar (tio/tia, amigos, república, pensão etc.), as despesas a serem
apresentadas devem ser as do grupo familiar.
2.3. Em caso de guarda ou adoção de menor, é obrigatória a apresentação de documento oficial.
2.4. Em caso de união estável, deverá ser apresentada cópia de documentos que comprovem a união. Deverá ser enviada a cópia da Declaração Pública
de União Estável, caso possua. Caso não possua essa Declaração, deverá ser enviada cópia de outro documento (fatura de água, energia elétrica ou
telefone, por exemplo) e, nesse caso, deverá ser enviado um documento destes em nome de cada um dos companheiros.
2.5. Para participar do Programa, torna-se necessário o preenchimento do Formulário de composição familiar (Anexo III), e a apresentação da
documentação relacionada desde o subitem 2.5.1 até o subitem 2.5.22.
2.5.1. Cópias de documentos do candidato e de todos os membros do grupo familiar: Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento, Certidão de
Casamento. Inclusive, documento oficial em caso de guarda ou adoção de menor.
2.5.2. Cópia da Carteira de Trabalho do candidato e de todos os membros do grupo familiar, maiores de 18 anos, inclusive daqueles que não trabalhem
ou trabalhem informalmente (as páginas em que constam os contratos de trabalho, a página seguinte ao último contrato e as páginas que identificam o
portador da Carteira).
2.5.3. Cópias dos contracheques, dos últimos 3 meses, do candidato e dos membros do grupo familiar. Se a empresa não emitir contracheque, pode
apresentar declaração (emitida pela empresa, em papel timbrado, e assinada por autoridade competente) constando o cargo e o valor bruto mensal.
2.5.4. Cópia da última declaração de imposto de renda, de todos os membros do grupo familiar.
2.5.5. Cópias do Extrato (dos últimos 3 meses) do recebimento de benefício previdenciário do candidato e de membros do grupo familiar, para comprovar
a situação de pensionista, aposentado, afastado ou de que recebe(m) qualquer benefício social de órgão público ou privado, desde que regular. Obs.:
Para obter esse Extrato, o interessado deverá acessar o endereço www.previdenciasocial.gov.br e, no link Extrato de Pagamento de Benefício, informar o
número do benefício e imprimir o Extrato.
2.5.6. Cópias dos Recibos de Pagamento a Autônomos – RPA – dos últimos 3 meses, no caso de autônomo ou profissional liberal.
2.5.7. Cópias dos recibos de retirada pró-labore, dos últimos 3 meses, e cópia da declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, exercício 2014, no
caso de proprietário de microempresa.
2.5.8. Declaração de Sindicato ou de Cooperativa de Taxistas, emitida para fins de comprovação de renda mensal do interessado, dos últimos 3 meses,
no caso de taxistas.
2.5.9. Cópia da declaração de imposto territorial rural ou a última declaração de renda de atividades rurais, em que se comprove a condição de
proprietário de imóvel rural e o exercício de atividades rurais, no caso de produtor rural.
2.5.10. Cópias de documentos comprobatórios de outras rendas (aluguel de imóveis etc.).
2.5.11. Cópia de comprovante de pensão alimentícia (pagamento ou recebimento).
2.5.12. Declaração, assinada de próprio punho, do candidato e de membros do grupo familiar, de que exercem atividade remunerada informal, constando
o tipo de atividade e renda bruta mensal.
2.5.13. Histórico escolar ou declaração emitida pela instituição de ensino, assinada pelo diretor, constando o nome da escola em que o candidato cursou
cada uma das três séries (1º, 2º e 3º) do Ensino Médio.
2.5.14. Cópias de documentos que comprovem a participação do candidato ou membro do grupo familiar nos programas: Bolsa Família (último extrato
bancário), Benefício de Prestação Continuada – BPC (Ministério da Previdência Social) –, Passe Livre para transportes coletivos municipais e
interestaduais para deficientes carentes (Ministério dos Transportes).
2.5.15. Cópia da Certidão de Casamento do candidato, se for o caso.
2.5.16. Cópia de sentença judicial de separação/divórcio do candidato e, se for o caso, de seus pais.
2.5.17. Cópia da Certidão de Óbito dos pais ou responsável, se for o caso.
2.5.18. Cópia da Certidão de Óbito do cônjuge, se for o caso.

2.5.19. Cópia do contrato de aluguel do imóvel em que reside o grupo familiar, em nome do candidato ou de membros do grupo familiar.
2.5.20. Cópia do contrato de compra e venda do imóvel em que reside o grupo familiar.
2.5.21. Declaração assinada pelo proprietário do imóvel, se a casa em que reside o grupo familiar foi cedida.
2.5.22. Se o candidato for solteiro e não morar com o grupo familiar, mas sim em casa alugada, república ou pensão, apresentar cópia do contrato de
aluguel em nome do candidato ou de um dos membros do grupo familiar, ou declaração do responsável pela república/pensão de que o candidato mora
no local e o comprovante de pagamento de mensalidade.
2.6. Após preparar a documentação referida no subitem 2.5, o candidato ou seu procurador deverá numerar cada folha, sequencialmente, e rubricar cada
uma. O candidato ou seu procurador deverá enviar, junto com a documentação, uma Declaração, de próprio punho, informando a quantidade total de
folhas enviadas (colocar a data e assinar).
2.7. O preenchimento dos formulários exigidos e a entrega dos documentos são de inteira responsabilidade do candidato.
2.8. Em nenhuma hipótese, poderá haver complementação de documentos após a entrega do envelope.
2.9. Será indeferida a inscrição que apresentar documentação incompleta, ilegível ou em desacordo com as normas do Edital.

Candidato egresso de escola pública carente.

2 – DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NECESSÁRIA
a) Comprovar (com original e cópia legível de histórico escolar ou declaração original) que cursou o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), ou seja,
integralmente, em escola pública. No documento, deverá constar o nome da escola em que o candidato cursou cada uma das três séries do Ensino
Médio.
b) Comprovar, de acordo com as disposições do Programa Socioeconômico da Unimontes (Anexo I), renda familiar per capita, mensal, de até 1 (um)
salário mínimo, valor vigente no período da matrícula.

2.1. Para o Programa Socioeconômico, o candidato deve considerar como grupo familiar pessoas relacionadas pelos seguintes graus de parentesco
(consideradas a partir do candidato): mãe, madrasta, pai, padrasto, cônjuge, companheiro(a), filho(a), enteado(a), irmão/irmã, avô/avó, os quais usufruam
da mesma renda.
2.2. Se o candidato for solteiro e morar com pessoas que não façam parte do grupo familiar (tio/tia, amigos, república, pensão etc.), as despesas a serem
apresentadas devem ser as do grupo familiar.
2.3. Em caso de guarda ou adoção de menor, é obrigatória a apresentação de documento oficial.
2.4. Em caso de união estável, deverá ser apresentada cópia de documentos que comprovem a união. Deverá ser enviada a cópia da Declaração Pública
de União Estável, caso possua. Caso não possua essa Declaração, deverá ser enviada cópia de outro documento (fatura de água, energia elétrica ou
telefone, por exemplo) e, nesse caso, deverá ser enviado um documento destes em nome de cada um dos companheiros.
2.5. Para participar do Programa, torna-se necessário o preenchimento do Formulário de composição familiar (Anexo III), e a apresentação da
documentação relacionada desde o subitem 2.5.1 até o subitem 2.5.22.
2.5.1. Cópias de documentos do candidato e de todos os membros do grupo familiar: Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento, Certidão de
Casamento. Inclusive, documento oficial em caso de guarda ou adoção de menor.
2.5.2. Cópia da Carteira de Trabalho do candidato e de todos os membros do grupo familiar, maiores de 18 anos, inclusive daqueles que não trabalhem
ou trabalhem informalmente (as páginas em que constam os contratos de trabalho, a página seguinte ao último contrato e as páginas que identificam o
portador da Carteira).
2.5.3. Cópias dos contracheques, dos últimos 3 meses, do candidato e dos membros do grupo familiar. Se a empresa não emitir contracheque, pode
apresentar declaração (emitida pela empresa, em papel timbrado, e assinada por autoridade competente) constando o cargo e o valor bruto mensal.
2.5.4. Cópia da última declaração de imposto de renda, de todos os membros do grupo familiar.
2.5.5. Cópias do Extrato (dos últimos 3 meses) do recebimento de benefício previdenciário do candidato e de membros do grupo familiar, para comprovar
a situação de pensionista, aposentado, afastado ou de que recebe(m) qualquer benefício social de órgão público ou privado, desde que regular. Obs.:
Para obter esse Extrato, o interessado deverá acessar o endereço www.previdenciasocial.gov.br e, no link Extrato de Pagamento de Benefício, informar o
número do benefício e imprimir o Extrato.
2.5.6. Cópias dos Recibos de Pagamento a Autônomos – RPA – dos últimos 3 meses, no caso de autônomo ou profissional liberal.
2.5.7. Cópias dos recibos de retirada pró-labore, dos últimos 3 meses, e cópia da declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, exercício 2014, no
caso de proprietário de microempresa.
2.5.8. Declaração de Sindicato ou de Cooperativa de Taxistas, emitida para fins de comprovação de renda mensal do interessado, dos últimos 3 meses,
no caso de taxistas.
2.5.9. Cópia da declaração de imposto territorial rural ou a última declaração de renda de atividades rurais, em que se comprove a condição de
proprietário de imóvel rural e o exercício de atividades rurais, no caso de produtor rural.
2.5.10. Cópias de documentos comprobatórios de outras rendas (aluguel de imóveis etc.).
2.5.11. Cópia de comprovante de pensão alimentícia (pagamento ou recebimento).
2.5.12. Declaração, assinada de próprio punho, do candidato e de membros do grupo familiar, de que exercem atividade remunerada informal, constando
o tipo de atividade e renda bruta mensal.
2.5.13. Histórico escolar ou declaração emitida pela instituição de ensino, assinada pelo diretor, constando o nome da escola em que o candidato cursou
cada uma das três séries (1º, 2º e 3º) do Ensino Médio.
2.5.14. Cópias de documentos que comprovem a participação do candidato ou membro do grupo familiar nos programas: Bolsa Família (último extrato
bancário), Benefício de Prestação Continuada – BPC (Ministério da Previdência Social) –, Passe Livre para transportes coletivos municipais e
interestaduais para deficientes carentes (Ministério dos Transportes).
2.5.15. Cópia da Certidão de Casamento do candidato, se for o caso.
2.5.16. Cópia de sentença judicial de separação/divórcio do candidato e, se for o caso, de seus pais.
2.5.17. Cópia da Certidão de Óbito dos pais ou responsável, se for o caso.
2.5.18. Cópia da Certidão de Óbito do cônjuge, se for o caso.
2.5.19. Cópia do contrato de aluguel do imóvel em que reside o grupo familiar, em nome do candidato ou de membros do grupo familiar.
2.5.20. Cópia do contrato de compra e venda do imóvel em que reside o grupo familiar.
2.5.21. Declaração assinada pelo proprietário do imóvel, se a casa em que reside o grupo familiar foi cedida.
2.5.22. Se o candidato for solteiro e não morar com o grupo familiar, mas sim em casa alugada, república ou pensão, apresentar cópia do contrato de
aluguel em nome do candidato ou de um dos membros do grupo familiar, ou declaração do responsável pela república/pensão de que o candidato mora
no local e o comprovante de pagamento de mensalidade.
2.6. Após preparar a documentação referida no subitem 2.5, o candidato ou seu procurador deverá numerar cada folha, sequencialmente, e rubricar cada
uma. O candidato ou seu procurador deverá enviar, junto com a documentação, uma Declaração, de próprio punho, informando a quantidade total de
folhas enviadas (colocar a data e assinar).
2.7. O preenchimento dos formulários exigidos e a entrega dos documentos são de inteira responsabilidade do candidato.
2.8. Em nenhuma hipótese, poderá haver complementação de documentos após a entrega do envelope.
2.9. Será indeferida a inscrição que apresentar documentação incompleta, ilegível ou em desacordo com as normas do Edital.

Candidatos indígenas e/ou deficientes.

Pessoa com deficiência:
a) Enquadrar-se nos critérios da Lei Estadual n.º 13.465, de 12/1/2000.
b) Entregar laudo ou atestado médico, com o CID 10, que descreva minuciosamente as especificidades da deficiência que o candidato apresenta,
informando a extensão, o(s) local(is) de comprometimento e o grau de incapacidade.

c)O laudo ou atestado médico a que se refere a alínea “b” deverá ter sido emitido nos últimos 6 (seis) meses anteriores à data da matrícula, e ser
assinado por profissional médico inscrito no Conselho Regional de Medicina.
d)Não será aceito laudo ou atestado médico emitido por outros profissionais que não sejam os médicos -CRM
c) Submeter-se à Junta Médica Avaliadora, quando convocado, para:
1 - Verificação da compatibilidade do curso pretendido com as especificidades da deficiência;
2 - Exame clínico com o objetivo de verificar se a deficiência que o candidato possui se enquadra nos critérios da Lei Estadual n.º 13.465, de 12/1/2000.
3- Em caso de incompatibilidade, o candidato terá a sua matrícula cancelada.
4-No caso de a deficiência do candidato não ser compatível com o disposto na Lei Estadual n.º 13.465, de 12/1/2000, o candidato terá a sua matrícula
cancelada.
Indígena:
a) Declarar-se formalmente como tal.
b) Entregar cópia legível da Carteira de Identidade Indígena ou declaração da Fundação Nacional do Índio - FUNAI de que é indígena.

Resumo Geral
Total de cursos participantes do Sisu: 28
Total de cursos não participantes do Sisu: 43
Total de vagas autorizadas e-MEC: 2792
Total de vagas ofertadas pelo Sisu - ampla concorrência: 371
Total de vagas ofertadas pelo Sisu - ações afirmativas da IES: 294
Total de vagas ofertadas pelo Sisu - Lei nº 12.711: 0
Total geral de vagas ofertadas pelo Sisu: 665
6 - Condições Essenciais
6.1. A instituição de ensino superior assina o presente Termo de Adesão referente à segunda edição de 2016 do
processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), assumindo as obrigações nele previstas e comprometendo-se,
na pessoa do representante legal ou, no que couber, nas pessoas do responsável institucional ou dos colaboradores
institucionais, a:
I - cumprir as orientações e normas editadas pelo Ministério da Educação acerca dos procedimentos relativos ao
Sisu;
II - fornecer todas as informações requeridas pelo Sisu, especialmente:
a) os cursos e turnos participantes do Sisu, com os respectivos semestres de ingresso e número de vagas;
b) o número de vagas reservadas em decorrência do disposto na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012,
observada a regulamentação em vigor, quando se tratar de instituições federais de ensino vinculadas ao MEC, destacando,
quando for o caso, o número de vagas reservadas exclusivamente para os indígenas;
c) o número de vagas e as eventuais bonificações à nota do estudante no Enem decorrentes de políticas
específicas de ações afirmativas eventualmente adotadas pela instituição;
d) os pesos e as notas mínimas eventualmente estabelecidos pela instituição de ensino para cada uma das
provas do Enem, em cada curso e turno;
e) os documentos necessários para a realização da matrícula dos estudantes selecionados, inclusive
aqueles necessários à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos:
e.1. pela Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, no caso das instituições federais de ensino
vinculadas ao MEC;
e.2. pelos atos internos da instituição de ensino que disponham sobre as políticas de ações afirmativas
suplementares ou de outra natureza, eventualmente adotadas.
III - abster-se de cobrar quaisquer tipos de taxas relativas aos processos seletivos realizados no âmbito do Sisu;
IV - disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição de estudantes ao processo seletivo do Sisu;
V - manter os responsáveis pelo Sisu na instituição permanentemente disponíveis e aptos a efetuar todos os
procedimentos relativos ao processo seletivo, observado o cronograma divulgado em edital da SESu;
VI - divulgar, em seu sítio eletrônico na internet e mediante afixação em local de grande circulação de
estudantes, este Termo de Adesão, os editais divulgados pela SESu, os editais próprios e o inteiro teor da Portaria
Normativa nº 21/2012;
VII - efetuar a análise dos documentos exigidos para a matrícula, inclusive aqueles necessários à comprovação
do preenchimento dos requisitos estabelecidos:
a) pela Portaria Normativa MEC nº 18, de 2012, para as instituições federais vinculadas ao Ministério da
Educação;
b) pelos atos internos da instituição de ensino que disponham sobre as políticas de ações afirmativas
suplementares ou de outra natureza, eventualmente adotadas pela IES;

VIII - efetuar as matrículas dos estudantes selecionados por meio do Sisu, lançando a informação de ocupação
da vaga no sistema em período definido em edital divulgado pela SESu;
IX - manter o MEC e a SESu informados sobre quaisquer situações que dificultem ou interrompam o curso
regular da execução dos compromissos assumidos neste Termo de Adesão;
X - utilizar prioritariamente a lista de espera do Sisu para preenchimento das vagas eventualmente não
ocupadas nas chamadas regulares;
XI - divulgar em edital próprio os prazos e procedimentos de convocação da lista de espera do Sisu;
6.2. As informações publicadas em editais das instituições participantes e em suas páginas eletrônicas na
internet deverão estar em estrita conformidade com o disposto na Portaria Normativa nº 21/2012, nos editais da SESu e no
presente Termo de Adesão.
6.3. É vedada a realocação pelas instituições, nas chamadas regulares do Sisu, das vagas destinadas às ações
afirmativas para ampla concorrência.
6.4. A instituição declara estar ciente que a execução de todos os procedimentos referentes ao Sisu tem
validade para todos os fins de direito e enseja a responsabilidade pessoal dos agentes executores, nas esferas
administrativa, civil e penal.
6.5. A instituição manifesta sua expressa concordância com as regras e procedimentos previstos na Portaria
Normativa nº 21/2012 e nos editais da Secretaria de Educação Superior relativos ao Sisu.
6.6. A instituição emite e assina digitalmente o presente Termo de Adesão, por meio de certificado digital de
pessoa física do representante legal da instituição ou de seu responsável institucional, atestando a veracidade das
informações prestadas e submetendo-se às condições nele dispostas.

7 - Assinatura
Montes Claros - MG, 18/05/2016 10:18:50
JOAO DOS REIS CANELA
159.681.466-72

