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ONDE SE LÊ:
1.4. Esse edital, os Conteúdos Programáticos das disciplinas e o quantitativo de vagas para
preenchimento dos cursos de graduação estarão disponíveis no endereço no dia 18 de maio de 2022.
LEIA-SE:
1.4.
A
retificação
do
edital
DIRPS
10/2022
estará
disponível
no
endereço
<https://www.portalselecao.ufu.br> no dia 05 de setembro de 2022. Os Conteúdos Programáticos das
disciplinas e o quantitativo de vagas para preenchimento dos cursos de graduação, já disponibilizados no
dia 18 de maio de 2022, permanecerão os mesmos.
ONDE SE LÊ:
1.7. A DIRPS cumprirá o seguinte cronograma:
Inscrições

02/06 a 30/06/2022

Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição

02/06 a 20/06/2022

Pagamento da Taxa de inscrição

02/06 a 01/07/2022

Solicitação de Atendimento Especializado e (ou) Específico

02/06 30/06/2022

Aplicação das Provas – Primeira Fase

21/08/2022

Aplicação das Provas – Segunda Fase

09/10/2022

LEIA-SE:
1.7. A DIRPS cumprirá o seguinte cronograma:
Solicitação de Atendimento

08/09 a 15/09/2022

Especializado e (ou) Específico
Aplicação das Provas – Primeira Fase

23/10/2022

Aplicação das Provas – Segunda Fase

27/11/2022

ONDE SE LÊ:
1.8. A aplicação das provas do Processo Seletivo 2022-2 obedecerá aos seguintes horários:
Abertura dos portões do prédio

12h15min

Fechamento dos portões do prédio

13h

Início da prova

13h

Término do horário de sigilo

16h

Duração da prova

5h e 30min

LEIA-SE:
1.8. A aplicação das provas do Processo Seletivo 2022-2 obedecerá aos seguintes horários:
Abertura dos portões do prédio

08h15min

Fechamento dos portões do prédio

09h

Início da prova

09h

Término do horário de sigilo

12h

Duração da prova

5h e 30min

ONDE SE LÊ:
3.5. Ficha do Candidato. A Ficha do Candidato (Primeira Fase), que será a convocação do candidato para
realização
das
provas
da
Primeira
Fase,
estará
disponível
no
endereço
<https://www.portalselecao.ufu.br>, a partir do dia 12 de agosto de 2022.
LEIA-SE:
3.5. Ficha do Candidato. A Ficha do Candidato (Primeira Fase), que será a convocação do candidato para
realização
das
provas
da
Primeira
Fase,
estará
disponível
no
endereço
<https://www.portalselecao.ufu.br>, a partir do dia 13 de outubro de 2022.
ONDE SE LÊ:
5.1. Nos termos da legislação vigente, a UFU garantirá Atendimento Especializado e (ou) Específico aos
candidatos que deles comprovadamente necessitarem e requererem, no Sistema de Inscrição On-line, do
dia 02 a 30 de junho de 2022.

LEIA-SE:
5.1. Nos termos da legislação vigente, a UFU garantirá Atendimento Especializado e (ou) Específico aos
candidatos que deles comprovadamente necessitarem e requererem, no Sistema de Inscrição On-line, do
dia 02 a 30 de junho de 2022.
a) Os atendimentos Especializados e (ou) Específicos solicitados e deferidos ou indeferidos
inicialmente serão mantidos para o Processo Seletivo 2022-2, de acordo com a inscrição realizada para
o Edital DIRPS 10/2022.
b) Caso o candidato não tenha solicitado Atendimento Especializado e (ou) Atendimento Específico
durante o período de inscrição (02 a 30 de junho de 2022) e necessite realizar essa solicitação deverá
acessar o endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, <Atendimento>, <Solicitar Atendimento>,
obedecendo ao que se pede nos subitens de 5.2 a 5.7., no período de 08 a 15 de setembro de 2022.
c) Se a condição que motivou a solicitação de Atendimento Especializado e (ou) Específico não mais se
mantiver,
o
candidato
deverá
informar
a
DIRPS
por
meio
do
endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, <Atendimento>, <Solicitar Atendimento>, obedecendo
ao que se pede nos subitens de 5.2 a 5.7., no período de 08 a 15 de setembro de 2022.
ONDE SE LÊ:
6.1.1. As provas de Primeira Fase do Processo Seletivo 2022-2 serão aplicadas nas cidades de UberlândiaMG, Patos de Minas-MG, Monte Carmelo-MG, Ituiutaba-MG, Belo Horizonte - MG, Goiânia-GO e Ribeirão
Preto -SP, no dia 21 de agosto de 2022, com início previsto para as 13h.
LEIA-SE:
6.1.1. As provas de Primeira Fase do Processo Seletivo 2022-2 serão aplicadas nas cidades de UberlândiaMG, Patos de Minas-MG, Monte Carmelo-MG, Ituiutaba-MG, Belo Horizonte - MG, Goiânia-GO e Ribeirão
Preto -SP, no dia 23 de outubro de 2022, com início previsto para as 09h.
ONDE SE LÊ:
6.1.1.1. Os portões de acesso ao prédio onde serão realizadas as provas serão abertos às 12h15min e
fechados, pontualmente, às 13 horas. O candidato deverá se dirigir à sala de prova assim que chegar aos
locais de prova.
LEIA-SE:
6.1.1.1. Os portões de acesso ao prédio onde serão realizadas as provas serão abertos às 08h15min e
fechados, pontualmente, às 09 horas. O candidato deverá se dirigir à sala de prova assim que chegar aos
locais de prova.
ONDE SE LÊ:
6.1.1.4. Em nenhuma hipótese, será permitida a entrada de candidatos e acompanhantes de lactantes
que solicitaram Atendimento Específico após as 13 horas.
LEIA-SE:
6.1.1.4. Em nenhuma hipótese, será permitida a entrada de candidatos e acompanhantes de lactantes
que solicitaram Atendimento Específico após as 09 horas.

ONDE SE LÊ:
6.1.2.3. A Prova, com início previsto para as 13h, terá duração máxima de 5 (cinco) horas e 30 (trinta)
minutos, incluindo-se o tempo para preenchimento da Folha de Resposta, com as seguintes disciplinas:
Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (no ato de inscrição, deverá ser indicada
uma das seguintes opções: Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática,
Química e Sociologia.
LEIA-SE:
6.1.2.3. A Prova, com início previsto para as 09h, terá duração máxima de 5 (cinco) horas e 30 (trinta)
minutos, incluindo-se o tempo para preenchimento da Folha de Resposta, com as seguintes disciplinas:
Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (no ato de inscrição, deverá ser indicada
uma das seguintes opções: Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática,
Química e Sociologia.
ONDE SE LÊ:
6.1.3.7.
[...]
e) houver rasuras na Folha de Respostas, que prejudiquem a leitura óptica (se a rasura tiver sido feita por
material proibido e houver registro em ata pelo fiscal, o candidato será eliminado).
LEIA-SE:
6.1.3.7.
[...]
e) houver rasuras na Folha de Respostas, que prejudiquem a leitura óptica (se a rasura tiver sido feita por
material proibido e houver registro em ata pelo fiscal, ou for detectada rasura, a qualquer momento,
que altere ou danifique a impressão de dados do candidato, de questões e (ou) de marcação, o
candidato será eliminado).
ONDE SE LÊ:
6.1.4.1. O gabarito oficial preliminar das questões objetivas da prova da Primeira Fase serão divulgados
no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, no dia 22 agosto de 2022, até as 11 horas.
LEIA-SE:
6.1.4.1. O gabarito oficial preliminar das questões objetivas da prova da Primeira Fase será divulgado no
endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, no dia 24 de outubro de 2022, até as 11 horas.
ONDE SE LÊ:
6.1.4.2. O período para contestação ao gabarito preliminar será a partir das 11h do dia 22 de agosto, até
as 11 horas do dia 24 de agosto de 2022.
LEIA-SE:

6.1.4.2. O período para contestação ao gabarito preliminar será a partir das 11h do dia 24 de outubro,
até as 11 horas do dia 26 de outubro de 2022.
ONDE SE LÊ:
6.1.4.3. O gabarito oficial definitivo utilizado na correção da Prova da Primeira Fase será divulgado no
endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, no dia 13 de setembro de 2022.
LEIA-SE:
6.1.4.3. O gabarito oficial definitivo utilizado na correção da Prova da Primeira Fase será divulgado no
endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, no dia 07 de novembro de 2022.
ONDE SE LÊ:
6.1.4.4. A UFU disponibilizará, no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, as contestações
recebidas aos gabaritos oficiais preliminares das questões objetivas e as respectivas respostas no dia 13
de setembro de 2022. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
LEIA-SE:
6.1.4.4. A UFU disponibilizará, no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, as contestações
recebidas aos gabaritos oficiais preliminares das questões objetivas e as respectivas respostas no dia 09
de novembro de 2022. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
ONDE SE LÊ:
6.1.4.5. As imagens digitais (cópias) das Folhas de Respostas da Primeira Fase e as notas obtidas por
todos os candidatos serão publicadas no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, sem necessidade
de solicitação prévia, no dia 19 de setembro de 2022, a partir das 11h.
LEIA-SE:
6.1.4.5. As imagens digitais (cópias) das Folhas de Respostas da Primeira Fase e as notas obtidas por
todos os candidatos serão publicadas no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, sem necessidade
de solicitação prévia, no dia 09 de novembro de 2022, a partir das 11h.
ONDE SE LÊ:
6.1.4.6. Recursos contra as notas obtidas (EB - escore bruto) na prova da Primeira Fase poderão ser
interpostos a partir das 11 horas do dia 19 de setembro de 2022 até as 11 horas do dia 21 de setembro
de 2022, na área do Vestibular 2022-2, no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, obedecidas as
instruções ali contidas.
LEIA-SE:
6.1.4.6. Recursos contra as notas obtidas (EB - escore bruto) na prova da Primeira Fase poderão ser
interpostos a partir das 11 horas do dia 09 de novembro de 2022 até as 11 horas do dia 11 de novembro
de 2022, na área do Vestibular 2022-2, no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, obedecidas as
instruções ali contidas.
ONDE SE LÊ:

6.1.4.7. A UFU disponibilizará, no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, os recursos contra as
notas obtidas (EB - Escore Bruto) na prova da Primeira Fase e as respectivas respostas no dia 22 de
setembro de 2022.
LEIA-SE:
6.1.4.7. A UFU disponibilizará, no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, os recursos contra as
notas obtidas (EB - Escore Bruto) na prova da Primeira Fase e as respectivas respostas no dia 14 de
novembro de 2022.
ONDE SE LÊ:
6.1.6.1. A relação dos candidatos classificados para a Segunda Fase do Processo Seletivo 2022-2 será
divulgada no dia 22 de setembro de 2022, no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>.
LEIA-SE:
6.1.6.1. A relação dos candidatos classificados para a Segunda Fase do Processo Seletivo 2022-2 será
divulgada no dia 14 de novembro de 2022, no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>.
ONDE SE LÊ:
6.2.1. As provas de Segunda Fase do Processo Seletivo 2022-2 serão aplicadas nas cidades de Ituiutaba
(MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG) e Uberlândia (MG), no dia 09 de outubro de 2022.
LEIA-SE:
6.2.1. As provas de Segunda Fase do Processo Seletivo 2022-2 serão aplicadas nas cidades de Ituiutaba
(MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG) e Uberlândia (MG), no dia 27 de novembro de 2022.
ONDE SE LÊ:
6.2.2. Ficha do Candidato. A Ficha do Candidato, que será a convocação do candidato para realização das
provas da Segunda Fase, estará disponível no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, a partir do
dia 23 de setembro de 2022.
LEIA-SE:
6.2.2. Ficha do Candidato. A Ficha do Candidato, que será a convocação do candidato para realização das
provas da Segunda Fase, estará disponível no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, a partir do
dia 17 de novembro de 2022.
ONDE SE LÊ:
6.4.1. Os gabaritos oficiais preliminares das questões discursivas serão divulgados no endereço
<https://www.portalselecao.ufu.br>, no dia 19 de outubro de 2022, até as 11 horas.
LEIA-SE:
6.4.1. Os gabaritos oficiais preliminares das questões discursivas serão divulgados no endereço
<https://www.portalselecao.ufu.br>, no dia 05 de dezembro de 2022, até as 11 horas.

ONDE SE LÊ:
6.4.1.1. As contestações aos gabaritos oficiais preliminares das questões discursivas deverão ser feitas a
partir das 11 horas do dia 19 de outubro de 2022 até as 11 horas do dia 21 de outubro de 2022.
LEIA-SE:
6.4.1.1. As contestações aos gabaritos oficiais preliminares das questões discursivas deverão ser feitas a
partir das 11 horas do dia 05 de dezembro de 2022 até as 11 horas do dia 07 de dezembro de 2022.
ONDE SE LÊ:
6.4.1.2. A UFU disponibilizará, no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>:
a) as contestações recebidas aos gabaritos oficiais preliminares das questões discursivas e as respectivas
respostas no dia no dia 26 de outubro de 2022.
b) Os gabaritos oficiais definitivos a serem utilizados na correção das questões discursivas serão
divulgados no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, no dia no dia 26 de outubro de 2022.
LEIA-SE:
6.4.1.2. A UFU disponibilizará, no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>:
a) as contestações recebidas aos gabaritos oficiais preliminares das questões discursivas e as respectivas
respostas no dia 12 de dezembro de 2022.
b) Os gabaritos oficiais definitivos a serem utilizados na correção das questões discursivas serão
divulgados no endereço , no dia 12 de dezembro de 2022.
ONDE SE LÊ:
6.5.2. As imagens digitais (cópias) das Folhas de Respostas das questões discursivas e da redação e as
notas obtidas pelos candidatos classificados para a correção das Provas Discursivas e de Redação serão
publicadas no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, sem necessidade de solicitação prévia, no
dia 09 de novembro de 2022, até as 11 horas.
LEIA-SE:
6.5.2. As imagens digitais (cópias) das Folhas de Respostas das questões discursivas e da redação e as
notas obtidas pelos candidatos classificados para a correção das Provas Discursivas e de Redação serão
publicadas no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>, sem necessidade de solicitação prévia, no
dia no dia 26 de dezembro de 2022.
ONDE SE LÊ:
6.5.2.1. Recurso contra as notas obtidas pelos candidatos classificados para a correção das Provas
Discursivas e de Redação terá início às 11 horas do dia 09 de novembro até as 11 horas do dia 11 de
novembro de 2022.
LEIA-SE:
6.5.2.1. Recurso contra as notas obtidas pelos candidatos classificados para a correção das Provas
Discursivas e de Redação terá início às 11 horas do dia 26 de dezembro até as 11 horas do dia 28 de
dezembro de 2022.

ONDE SE LÊ:
6.5.2.2. As respostas aos recursos serão disponibilizadas no dia 18 de novembro de 2022.
LEIA-SE:
6.5.2.2. As respostas aos recursos serão disponibilizadas no dia 09 de janeiro de 2023.
ONDE SE LÊ:
7.2. Os portões de acesso aos blocos, onde serão realizadas as provas, serão abertos às 12h15min e
fechados, pontualmente, às 13h nos dias de prova.
LEIA-SE:
7.2. Os portões de acesso aos blocos, onde serão realizadas as provas, serão abertos às 08h15min e
fechados, pontualmente, às 09h nos dias de prova.
ONDE SE LÊ:
7.14.1. Período de Sigilo. Nos locais onde estiver realizando as provas, o candidato deverá permanecer
até o final do assim denominado Período de Sigilo, que será às 16 horas.
LEIA-SE:
7.14.1. Período de Sigilo. Nos locais onde estiver realizando as provas, o candidato deverá permanecer
até o final do assim denominado Período de Sigilo, que será às 12 horas.
ONDE SE LÊ:
8.2.1. Eventuais recursos a quaisquer ações da UFU, durante a realização das provas, deverão ser
interpostos
na
opção
<Atendimento
–
Solicitar
Atendimento>,
no
endereço
<https://www.portalselecao.ufu.br>:
a) Primeira Fase: até o dia 23 de agosto de 2022; e
b) Segunda Fase: até o dia 11 de outubro de 2022.
LEIA-SE:
8.2.1. Eventuais recursos a quaisquer ações da UFU, durante a realização das provas, deverão ser
interpostos
na
opção
<Atendimento
–
Solicitar
Atendimento>,
no
endereço
<https://www.portalselecao.ufu.br>:
a) Primeira Fase: até o dia 25 de outubro de 2022; e
b) Segunda Fase: até o dia 29 de novembro de 2022.
ONDE SE LÊ:
10.1. A Classificação Geral do Processo Seletivo 2022-2 será divulgada no dia no dia 18 de novembro de
2022, no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>.
LEIA-SE:

10.1. A Classificação Geral do Processo Seletivo 2022-2 será divulgada no dia no dia 13 de janeiro de
2023, no endereço <https://www.portalselecao.ufu.br>.
ONDE SE LÊ:
10.2. O Boletim de Desempenho dos candidatos será disponibilizado no dia 18 de novembro de 2022, no
endereço<https://www.portalselecao.ufu.br>.
LEIA-SE:
10.2. O Boletim de Desempenho dos candidatos será disponibilizado no dia 13 de janeiro de 2023, no
endereço<https://www.portalselecao.ufu.br>.

VALDER STEFFEN JÚNIOR
Reitor

Documento assinado eletronicamente por Maura Alves de Freitas Rocha, Assessor(a), em
05/09/2022, às 09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Valder Steffen Junior, Reitor(a), em 05/09/2022, às 14:07,
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://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3876644 e
o código CRC C8C22873.

Referência: Processo nº 23117.011973/2022-86

SEI nº 3876644

