
ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO Sisu 2011/2 

 
Locais de matrícula para os cursos oferecidos no Sisu 2011/2:  

 
CURSO Local de Matrícula Horário

Psicologia (Noturno) e Arquitetura e Urbanismo (integral),  
Engenharia Elétrica (integral), Engenharia Mecânica (noturno e integral), 
Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos e Zootecnia 

DICON - Campus Santo Antônio 
Praça Frei Orlando, 170, Centro - CEP 36307-352

(São João del-Rei) 
14 às 
18 h 

Engenharia Civil (integral), Engenharia de Bioprocessos (integral), 
Engenharia Mecatrônica (integral), Engenharia Química (integral) 
e Engenharia de Telecomunicações (integral) 

DICON - Campus Alto Paraopeba 
Rodovia MG-443, km 7 

(Ouro Branco) 
14 às 
18h 

Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina 
DICON - Campus Centro-Oeste “Dona Lindu” 

Rua Sebastião Gonçalves Coelho,400 
Chanadour - CEP 35501-296 

(Divinópolis) 
14 às 
18 h 

 
 
Documentos e Informações 
1 - Para efetuar a matrícula inicial, o candidato classificado deverá apresentar 01 FOTOGRAFIA 3x4 recente 
 e os seguintes documentos em duas vias, sendo uma a original e uma cópia xerox não autenticada, ou 
 cópia autenticada em cartório: 
- certidão de registro civil (nascimento ou casamento); 
-  certificado de conclusão e histórico escolar completo do Ensino Fundamental (1º Grau) e do Ensino Médio 
 (2º grau) ou de curso equivalente juntamente, com identificação da Escola (normalmente o Certificado de 
 Conclusão e o Histórico Escolar são impressos na mesma folha); 
- diploma de curso técnico, devidamente assinado (para os que concluíram, até a data da matrícula, curso 
 técnico cursado simultaneamente com o Ensino Médio); 
- na falta do histórico escolar, o candidato poderá apresentar uma declaração de conclusão do Ensino 
 Fundamental e Médio, declarando que o candidato cursou integralmente e concluiu todas as séries/anos do 
 Ensino Fundamental e Médio em instituição pública, assinada pelo diretor da escola, com data recente e 
 identificação da escola (Somente serão aceitas declarações que façam menção à data de expedição do 
 respectivo histórico escolar); 
-  documento oficial de identificação; 
-  CPF; 
-  título de eleitor; 
-  certidão ou comprovante de quitação eleitoral; 
-  prova de quitação, atualizada, com as obrigações do Serviço Militar (para os candidatos do sexo 
 masculino); 
- declaração de equivalência ao Ensino Médio emitida por órgão competente da Secretaria de Estado de 
 Educação (para portadores de documentação expedida por instituições estrangeiras ou seminários) 
 acompanhada de publicação no veículo oficial de comunicação; 
-  visto temporário ou permanente, emitido pela Polícia Federal (para estudante estrangeiro); 
-  passaporte (para estudante estrangeiro). 
 
2 - Documentação expedida em língua estrangeira deverá ser autenticada pelo consulado brasileiro no 
 país que a expediu e ter a devida tradução por tradutor juramentado. 
 
3 -  No caso de matrícula por procuração, além dos documentos acima mencionados, apresentar a 
 procuração com firma reconhecida (modelo em www.vestibular.ufsj.edu.br/vestibular_20112.php) e 
 documento de identidade do procurador. 
 
4 - Os candidatos devem obter os documentos com a devida antecedência e sob sua exclusiva 
 responsabilidade. Em nenhuma hipótese será aceita matrícula condicional. 
 
5 - Não serão realizadas convocações por telefone, e-mail, fax ou telegrama. O candidato deverá, sob sua 
 exclusiva responsabilidade, acompanhar o calendário de matrículas e as chamadas, bem como Editais 
 Complementares divulgadas pela UFSJ no endereço http://www.vestibular.ufsj.edu.br/sisu_20112.php. 
 
6 - Os candidatos ingressantes, matriculados em alguma das chamadas no SiSU 2011/2, ficam obrigados a 
 fazer a rematrícula, em endereço eletrônico a ser divulgado na página 
 http://www.vestibular.ufsj.edu.br/sisu_20112.php, da zero hora do dia 15 de agosto de 2011 às 23h59min do 
 dia 21 de agosto de 2011. 
 



7 - Os candidatos ingressantes que não efetuarem a rematrícula, dentro do prazo estipulado no item 6, serão 
 considerados desistentes e estarão automaticamente desvinculados da UFSJ. 
 
8 - Os candidatos ficam sujeitos aos termos do edital Nº 01/11 do Processo Seletivo Vestibular 2011/2 e 
 demais editais complementares disponíveis no endereço www.ufsj.edu.br/vestibular. 
 
DEMAIS INFORMAÇÕES 
- Tem direito às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas da UFSJ os candidatos que tenham 
 cursado integralmente e concluído o Ensino Fundamental (1ª à 8ª série) e Médio (1º ao 3º ano) em escolas 
 públicas brasileiras: 
- para ter acesso às vagas destinadas a autodeclarados brancos ou orientais que tenham cursado 
 integralmente o ensino fundamental e médio em escolas públicas (Ação Afirmativa 1), o HISTÓRICO 
 ESCOLAR apresentado pelo candidato, no ato da matrícula, deverá conter, obrigatoriamente, em cada uma 
 das séries/anos do Ensino Fundamental e Médio, a identificação de escola pública por meio de sua 
 denominação, conforme previsto no Edital 01/11 do Processo Seletivo Vestibular 2011/2. 
- consideram-se escolas públicas de ensino aquelas mantidas pelo governo Federal, pelos governos 
 Estaduais ou Municipais; 
- não são aceitos nessa categoria candidatos que tenham estudado em escolas comunitárias, filantrópicas, 
 confessionais, mantidas por Fundações ou ONGs, ainda que a escola possua convênio com o poder público 
 ou que ofereça o ensino gratuito. ESSES CANDIDATOS DEVERÃO SE INSCREVER NA CATEGORIA DE 
 AMPLA CONCORRÊNCIA (AC); 
- não são considerados beneficiários da Política de Ações Afirmativas da UFSJ, candidatos que tenham 
 cursado parte ou todo Ensino Fundamental e Médio por meio de exames de suplência, supletivo, telecursos, 
 programas de aceleração de aprendizagem (EJA, Caminhos da Cidadania, Pró-Jovem, entre outros), ou 
 que tenham sido contemplados integral ou parcialmente por bolsas em instituições privadas de ensino, 
 mesmo que sem fins lucrativos, ou que tenham obtido a Certificação de Ensino Médio pelo ENEM, ou que já 
 possuam diploma de curso superior. ESSES CANDIDATOS DEVERÃO SE INSCREVER NA CATEGORIA 
 DE AMPLA CONCORRÊNCIA (AC); 
- A autodeclaração é feita no ato da escolha da vaga no SiSU. 
- A UFSJ poderá, a qualquer época, avaliar e exigir a comprovação étnico-racial dos candidatos às Ações 
 Afirmativas. 
 

 


