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RETIFICAÇÃO DE Nº 3
O Reitor da Universidade Federal de Alfenas, no uso de suas atribuições legais, comunica
que o Edital nº 22/2021, publicado na página da UNIFAL-MG no endereço
eletrônico: https://www.unifal-mg.edu.br/sisu/ em 26/03/2021, foi retificado da seguinte
forma:
Incluir o subitem 1.10 no item 1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.10 As aulas do primeiro semestre de 2021 serão inicialmente de forma remota, por meio
de tecnologias de comunicação, on-line. Assim que as condições epidemiológicas
permitirem, no que tange à pandemia decorrente da Covid-19, serão retomadas as
atividades acadêmicas presenciais. Ademais, em virtude da pandemia, com a necessidade
de suspensão de atividades presenciais, poderá haver atraso na integralização da carga
horária total do curso.
Onde se Lê:
3.4 Havendo vagas remanescentes da Chamada Regular, os candidatos interessados em
permanecerem no processo seletivo deverão, OBRIGATORIAMENTE, manifestar interesse
na Lista de Espera do SiSU, no período de 13/04/2021 a 19/04/2021 na página do
SiSU: http://sisu.mec.gov.br e manifestar CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE NA LISTA DE
ESPERA DA UNIFAL-MG, no período de 27/04/2021 a 30/04/2021, na página
INGRESSO/SiSU
da
UNIFAL-MG,
no link: http://sistemas.unifalmg.edu.br/app/copeve/ingresso/formularioconfirmacaointeresse.php
Leia-se:
3.4 Havendo vagas remanescentes da Chamada Regular, os candidatos interessados em
permanecerem no processo seletivo deverão, OBRIGATORIAMENTE, manifestar interesse
na Lista de Espera do SiSU, no período de 16/04/2021 a 23/04/2021 na página do
SiSU: http://sisu.mec.gov.br e manifestar CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE NA LISTA DE
ESPERA DA UNIFAL-MG, no período de 30/04/2021 a 04/05/2021, na página
INGRESSO/SiSU
da
UNIFAL-MG,
no link: http://sistemas.unifalmg.edu.br/app/copeve/ingresso/formularioconfirmacaointeresse.php

Prof. Sandro Amadeu Cerveira
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Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Reitor, em
14/04/2021, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifalmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0496841 e o código CRC 99D9B432.
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