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EDITAL PRACE/UFOP Nº. 001/2009.
O Pró-Reitor Especial de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de Ouro
Preto, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria UFOP Nº. 222, de 12 de maio de 2008,
torna público o presente Edital, que dispõe sobre o Programa de Redução da Taxa de Inscrição para o 2º
Vestibular de 2009.
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 2º. VESTIBULAR DE 2009.
1

- Candidatos que cursaram integralmente (todas as séries) o Ensino Médio na Rede Pública de
Ensino (municipal, estadual, federal):
1.1 - Terão redução de 75% na taxa de inscrição.
1.2 - Deverão preencher o Formulário Socioeconômico e anexar cópia do Documento de Identidade,
do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão de Ensino Médio para comprovarem ter
cursado integralmente o Ensino Médio na Rede Pública de Ensino. Portanto, estão dispensados de
apresentar os demais documentos exigidos.
1.3 – Considerando a política de Ação Afirmativa (candidatos egressos de escolas públicas), adotada
pela UFOP, os candidatos que concluíram o ensino médio por meio de exames de suplência,
supletivos e telecursos não poderão participar do Programa da mesma maneira pela qual
participarão os que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública. Esses poderão
participar do Programa da mesma forma que os candidatos indicados no item 2 (candidatos que
não cursaram integralmente o ensino médio na rede pública de ensino).
2 - Candidatos que não cursaram integralmente o Ensino Médio na Rede Pública de Ensino:
2.1 - Poderão obter: a) Redução de 75% na taxa de inscrição; b) Redução de 50% na taxa de
inscrição; c) Redução de 25% na taxa de inscrição; d) Manutenção da taxa de inscrição.
2.2 - Deverão preencher o Formulário Socioeconômico e anexar todos os documentos exigidos. Na
análise dos pedidos, serão considerados os indicadores socioeconômicos que particularizam
cada família.
3- Candidatos que ainda não concluíram o Ensino Médio não terão direito a solicitar redução da taxa
de inscrição.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
Consiste na entrega do Formulário Socioeconômico, devidamente preenchido, acompanhado da
documentação exigida conforme os itens indicados anteriormente. Para isso, são cumpridas duas etapas:
1 - Retirada do Formulário Socioeconômico e Relação de Documentos:
De 02 de fevereiro de 2009 a 06 de março de 2009.
Das 9h às 11h e das 13h30min às 16h (de 2ª a 6ª feira)
2

- Entrega do Formulário Socioeconômico e da documentação exigida:
De 02 de fevereiro de 2009 a 06 de março de 2009.
Das 9h às 11h e das 13h30min às 16h (de 2ª a 6ª feira).

Locais de Retirada e Entrega do Formulário Socioeconômico:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pró-Reitoria Especial de Assuntos Comunitários e Estudantis - Centro de Vivência/Campus Morro
do Cruzeiro - Ouro Preto/MG.Telefone: (31)3559.1271. CEP 35400-000.
Divisão de Apoio Logístico da UFOP em Belo Horizonte: Rua Bernardo Guimarães, 1322 (esquina
com João Pinheiro) – Funcionários, próximo ao DETRAN. Belo Horizonte – MG / 30350-060 /
Telefone: (31) 3222-7876.
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas (ICEA) – Campus de João Monlevade. Rua 37 nº 115,
Bairro: Loanda – 35931-026/ Tel.: (31) 3852-8709 (R. 39).
Postagem nos Correios (qualquer agência)
OBS.: O horário de retirada e entrega do formulário no Campus de João Monlevade será das 14h às
17h.
Divulgação dos resultados: 23 de março de 2009.
Pró-Reitoria Especial de Assuntos Comunitários e Estudantis - Centro de Vivência/Campus Morro
do Cruzeiro - Ouro Preto/MG.Telefone: (31)3559.1271. CEP 35400-000.
Divisão de Apoio Logístico da UFOP em Belo Horizonte: Rua Bernardo Guimarães, 1322 (esquina
com João Pinheiro) – Funcionários, próximo ao DETRAN. Belo Horizonte – MG / 30350-060 /
Telefone: (31) 3222-7876.
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas (ICEA) – Campus João Monlevade. Rua 37 nº 115, Bairro:
Loanda – 35931-026/ Tel.: (31) 3852-8709 (R. 39).
Internet (www.ufop.br) – seção Vestibular.

Observações:
•

Os candidatos que enviarem o Formulário Socioeconômico pelos Correios deverão enviar
também as cópias dos documentos solicitados, em envelope pardo de tamanho 26 x 35cm,
para a Pró-Reitoria Especial de Assuntos Comunitários e Estudantis - Caixa Postal n.º 140,
CEP 35.400-000 - Ouro Preto/MG. A correspondência deve ser registrada com aviso de
recebimento (AR) dos Correios. O recibo de postagem é o comprovante da solicitação e
deverá ser guardado até a divulgação dos resultados. Será aceito somente um Formulário
Socioeconômico por candidato.
• A Comissão de Avaliação não se responsabilizará por solicitações postadas fora do prazo e por
dados incompletos ou ilegíveis.
• A análise dos pedidos valerá para dois vestibulares consecutivos, portanto:
• O candidato que conseguiu redução para o 1º. Vestibular de 2009 e queira prestar o 2º.
Vestibular de 2009, não precisa solicitar a redução novamente.
• O candidato que teve sua solicitação INDEFERIDA deverá apresentar novo pedido caso
pretenda se inscrever para o 2º. Vestibular de 2009.
• O candidato que pedir redução para o 2º. Vestibular de 2009 e não for aprovado no
mesmo, terá o mesmo percentual de redução caso venha a fazer o 1º. Vestibular de 2010,
sem necessidade de apresentação de novo formulário e documentação.
• A Coordenadoria de Processos Seletivos, a Pró-Reitoria Especial de Assuntos Comunitários e
Estudantis, a Divisão de Apoio Logístico da UFOP em Belo Horizonte e a página da UFOP na
Internet (www.ufop.br) indicarão como será feita a inscrição para o 2º. Vestibular de 2009.
Ouro Preto, 21 de janeiro de 2009.

Rafael Magdalena.
Pró-Reitor Especial de Assuntos
Comunitários e Estudantis.

