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EDITAL Nº 024/2016
RETIFICAÇÃO

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de Alfenas, no uso
de suas atribuições legais, estabelece e torna pública a retificação do Edital nº
024/2016, de transição do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e
Tecnologia para ingresso nos cursos de engenharia do Campus Avançado de Poços de
Caldas, referente ao 2º semestre letivo de 2016, nos itens a seguir descritos, mantendo
inalterados os demais itens:
Itens 12, 13 e 14
Onde se lê:
12 DOS RESULTADOS
O resultado final do processo seletivo será divulgado a partir do dia 08 de agosto de
2016, pelo endereço http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital. Não será
fornecido resultado por telefone.
13 DO RECURSO
Do resultado final caberá recurso, que deverá ser protocolado no Setor de Protocolo
do Campus Avançado de Poços de Caldas, no dia 09 de agosto de 2016, das 8h às 11h
e das 13h às 16h30. O recurso deverá ser dirigido à Pró-Reitoria de Graduação.
14 DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA
14.1 Os candidatos classificados no limite das vagas deverão confirmar sua matrícula
na Coordenadoria Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do Campus Poços de Caldas
no dia 10 de agosto de 2016.
14.2 O candidato classificado que não colar grau na data estabelecida pelo DRGCA terá
sua matrícula cancelada.
14.3 O candidato classificado nesta segunda fase do Edital deverá procurar o
respectivo Coordenador do Curso da Engenharia no período de 11 de agosto de 2016 a
17 de agosto de 2016 para solicitar sua matrícula nas Unidades Curriculares que
desejar. O coordenador terá o prazo de 11 de agosto de 2016 a 24 de agosto de 2016
para lançar as matrículas no sistema acadêmico, dentro do limite de vagas
estabelecido, conforme previso no Calendário Acadêmico (período de readequação de
matrícula pelo Coordenador).
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Leia-se:
12 DOS RESULTADOS
O resultado final do processo seletivo será divulgado a partir do dia 3 de agosto de
2016, pelo endereço http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital. Não será
fornecido resultado por telefone.
13 DO RECURSO
Do resultado final caberá recurso, que deverá ser protocolado no Setor de Protocolo
do Campus Avançado de Poços de Caldas, no dia 4 de agosto de 2016 ou 5 de agosto
de 2016, das 8h às 11h e das 13h às 16h30. O recurso deverá ser dirigido à Pró-Reitoria
de Graduação.
14 DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA
14.1 Os candidatos classificados no limite das vagas deverão confirmar sua matrícula
na Coordenadoria Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do Campus Poços de Caldas
no dia 8 de agosto de 2016, das 08:30 às 11:00 e 13:30 às 16:30 horas.
14.2 O candidato classificado que não colar grau na data estabelecida pelo DRGCA terá
sua matrícula cancelada.
14.3 O candidato classificado nesta segunda fase do Edital deverá procurar o
respectivo Coordenador do Curso da Engenharia no período de 9 de agosto de 2016 a
17 de agosto de 2016 para solicitar sua matrícula nas Unidades Curriculares que
desejar. O coordenador terá o prazo de 9 de agosto de 2016 a 24 de agosto de 2016
para lançar as matrículas no sistema acadêmico, dentro do limite de vagas
estabelecido, conforme previso no Calendário Acadêmico (período de readequação de
matrícula pelo Coordenador).

Universidade Federal de Alfenas, 3 de agosto de 2016.

Profa. Dra. Lana Ermelinda da Silva dos Santos
Pró-Reitora de Graduação

