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Notas de corte 2017/1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Biomedicina 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

626.85 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

509.84 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

549.48 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

586.03 

Ampla Concorrência 666.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biotecnologia 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

472.75 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

430.43 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

539.43 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

545.9 

Ampla Concorrência 575.48 

 
 
 
 
 
 
 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

592.97 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

511.47 
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Ciências Biológicas 
Bacharelado 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

604.73 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

548.05 

Ampla Concorrência 551.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciência da 
Computação 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

479.61 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

576.64 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

654.22 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

514.15 

Ampla Concorrência 657.04 

 
 
 
 
 
 
Ciências Sociais 
Bacharelado 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

645.00 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

451.06 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

523.08 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

452.64 

Ampla Concorrência 607.92 

 
 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

644 
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Ciências Sociais 
Licenciatura 
 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

519.06 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

530.46 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

592.48 

Ampla Concorrência 593.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermagem 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

597.08 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

585.97 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

604.48 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

563.54 

Ampla Concorrência 468.38 

 
 
 
 
 
 
 
Farmácia 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

552.23 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

593.65 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

650.11 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

593.46 
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Ampla Concorrência 659.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
Física 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

436.66 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

493.06 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

590.88 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

507.42 

Ampla Concorrência 451.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fisioterapia 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

598.06 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

565.26 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

642.44 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

595.12 

Ampla Concorrência 624.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia Bacharelado 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

598.06 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

565.26 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

642.44 
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L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

595.12 

Ampla Concorrência 624.08 

 
 
 
 
 
 
 
Geografia Licenciatura 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

504.06 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

499.95 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

589.47 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

498.3 

Ampla Concorrência 484.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
História 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

 
589.66 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

521.78 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

554.67 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

505.68 

Ampla Concorrência 633.49 

 
 
 
 
 
 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

599.29 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 

602.61 
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Letras 
 

médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

614.17 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

525.72 

Ampla Concorrência 555.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

549.11 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

565.66 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

651.00 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

552.4 

Ampla Concorrência 548.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medicina 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

715.18 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

724.48 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

716.89 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

735.09 

Ampla Concorrência 771.81 

 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 

587.75 
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Nutrição 
 

em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

852.96 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

604.04 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

591.47 

Ampla Concorrência 630.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odontologia 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

668.55 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

643.88 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

694.03 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

636.96 

Ampla Concorrência 704.77 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogia 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

557.03 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

558.92 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

585.6 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 

522.57 
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em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

Ampla Concorrência 549.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Química Licenciatura 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

530.23 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

438.16 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

564.7 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

486.78 

Ampla Concorrência 510.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacharelado 
Interdisciplinar em 
Ciência e Tecnologia - 
Integral 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

534.00 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

475.74 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

643.49 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

553.74 

Ampla Concorrência 612.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bacharelado 
Interdisciplinar em 
Ciência e Tecnologia - 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

534.00 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

475.74 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 

643.49 
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Noturno 
 

em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

553.74 

Ampla Concorrência 612.35 

 
 
 
 
Bacharelado 
Interdisciplinar em 
Ciência e Economia – 
Integral 
 

L1- Candidatos com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012) 

527.6 

L2- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei 12.711/2012 

490.67 

L5- Candidatos que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei 12.711/2012 

555.64 

L6- Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, que independentemente de 
renda (art.14,II, Portaria Normativa nº18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei 12.711/2012) 

523.93 

Ampla Concorrência 449.26 

 
Fonte: COPEVE / UNIFAL-MG 


