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PROCESSO SELETIVO 
 

O Curso Pré-Vestibular Rumo à Universidade oferecido pelo Instituto de Ciências 
Exatas e Aplicadas (ICEA) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) com apoio da 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PRACE/UFOP) e em parceria com o 
Município de João Monlevade (MJM) é um cursinho gratuito, sendo oferecidas as seguintes 
disciplinas: Português, Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, História, 
Geografia e Língua Estrangeira. As aulas ocorrerão na Escola Municipal Governador Israel 
Pinheiro (EMIP) ou no ICEA/UFOP de segunda-feira a sexta-feira das 18h00 às 22h30 e 
em alguns sábados para reposição de aulas e aplicação de simulados. As aulas serão 
ministradas pelos estudantes do ICEA/UFOP e pelos professores da rede municipal de 
ensino.  O estudante precisará custear o transporte e as cópias de Xerox. 

Para se inscrever no processo seletivo é preciso que o candidato tenha cursado todo 
o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola privada. Além disso, 
ter concluído o ensino médio ou esteja cursando o 3º ano do Ensino Médio em 2014. 

O Processo Seletivo será por critério classificatório de acordo com a pontuação 
obtida pelo candidato na prova de seleção. A prova terá 8 (oito) questões de Matemática, 8 
(oito) de Física, 8 (oito) de Química e 8 (oito) de Português. Todo conteúdo cobrado será 
baseado em matérias básicas, das respectivas disciplinas mencionadas anteriormente, 
lecionadas até o 2º ano do Ensino Médio. 
 

Serão oferecidas 35 vagas. 
 
 

1. DA INSCRIÇÃO 
 
As inscrições poderão ser efetuadas do dia 06/01/2014 ao dia 17/01/2014 das 13h às 
18h30 na ICEA/UFOP - NACE-JM (Bloco C- /1º andar) localizado na Rua Trinta e Seis 
nº 115 – Bairro Loanda (próximo à escola EMIP). 
As inscrições deverão ser feitas pelo candidato. 
 

2. DO REQUERIMENTO NECESSÁRIO PARA A INSCRIÇÃO 
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Fazer um pré-cadastro preenchendo o formulário eletrônico no link a seguir: 
https://docs.google.com/forms/d/1rL0c8OvRdkXN_Vf9mFme1OxK1pG4v59nEFtmAYRt
vMc/viewform 
 
Para efetivar a inscrição deve-se preencher o formulário de inscrição (ANEXO 1) e levar ao 
NACE-JM juntamente com: 
 

• Original da Carteira de Identidade . 
• Histórico Escolar do ensino médio. 
• Declaração de recebimento de bolsa integral em escola privada de ensino médio.  
• 1 (um) quilo de alimento não-perecível que será doado a algumas instituições de 

caridade do Município de João Monlevade. 
 
 

3. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 
A prova será no dia 25/01/2014 das 14 horas às 17 horas, nas salas do bloco D e E no 
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas- ICEA/ UFOP- campus João Monlevade. Para 
isso, o candidato deve chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência e estar munido 
de:  

• um documento com foto atual (Carteira de Identidade ou Carteira de Habilitação),  
• comprovante de inscrição,  
• caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.  

 
Quaisquer alterações no processo seletivo serão informadas pelo site da UFOP/JM 
http://www.icea.ufop.br 
 
 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 

O resultado do Processo Seletivo será divulgado até o dia 28 de janeiro de 2014 no 
site http://www.icea.ufop.br e no NACE/JM – Núcleo de Assuntos Comunitários e 
Estudantil de João Monlevade – UFOP/JM. O dia da matrícula será informado juntamente 
com o resultado. 

Serão chamados os 35 primeiros colocados da prova de seleção. Caso haja alguma 
desistência por qualquer motivo, será chamado o melhor colocado subsequente até duas 
semanas após o início das aulas, sendo a primeira lista de excedentes divulgada no dia 11 
de fevereiro de 2014. Será de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a 
divulgação do resultado e demais chamadas pelo site http://www.icea.ufop.br . Caso o 
aluno não compareça será substituído pelo posterior excedente. Como critério de 
desempate em relação à mesma pontuação adquirida, daremos prioridade ao candidato de 
maior idade. 

https://docs.google.com/forms/d/1rL0c8OvRdkXN_Vf9mFme1OxK1pG4v59nEFtmAYRtvMc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1rL0c8OvRdkXN_Vf9mFme1OxK1pG4v59nEFtmAYRtvMc/viewform
http://www.icea.ufop.br/
http://www.icea.ufop.br/
http://www.icea.ufop.br/
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5. DO REQUERIMENTO NECESSÁRIO PARA A MATRÍCULA NO CURSO 
PRÉ-VESTIBULAR 

 
Cópia dos seguintes documentos: 
 

1. Carteira de identidade (obrigatório para maiores de 18 anos) ou Certidão de 
nascimento; 

2. Histórico escolar do ensino médio 
3. Comprovante de endereço. 

 
Em caso de menor de idade, no ato da inscrição é necessário o acompanhamento dos 
pais ou de um responsável maior de idade; 
 
 

6. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  
 
 As aulas iniciarão no dia 03 de fevereiro de 2014, sujeito a alterações de acordo 
com o calendário acadêmico da Universidade Federal de Ouro Preto. 
O aluno que não comparecer até o terceiro dia de aula será substituído pelo candidato 
excedente. 
Toda e qualquer alteração em relação ao Edital será informado pelo endereço eletrônico 
http://www.icea.ufop.br e é de inteira responsabilidade do candidato buscar essa 
informação. 
 
 
 
 

João Monlevade, 20 de dezembro de 2014. 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Profa. Anliy Natsuyo Nashimoto Sargeant 
Coordenadora do Cursinho Pré-Vestibular 

 
 
 
 

 
ANEXO 1 

http://www.icea.ufop.br/
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FICHA DE INSCRIÇÃO – CURSO PRÉ-VESTIBULAR 

RUMO À UNIVERSIDADE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE 
 

Nome Completo: 
 
Data de Nascimento: Estado Civil: 
RG: 
Endereço: 
 
Bairro: Cidade: Estado: 
E-mail: Telefone: 
Nome do Pai: 
Nome da Mãe: 
Escola em que cursou o ensino médio 
 
Escola em que cursou o ensino fundamental 
 

 
 
Estudei o ensino médio em: 
( ) Rede pública federal. 
( ) Rede pública estadual. 
( ) Rede pública municipal. 
( ) Rede particular com bolsa integral. 
( ) Parte em rede pública e parte particular com bolsa. 
( ) Outros.______________________________ 

 
 

Li o edital e estou ciente e de acordo com suas condições. 
 

João Monlevade, ______ de _____________de __________ 
 

___________________________________________ 
                                                              Assinatura do Candidato 

 


