
 
 

 

ADITIVO AO EDITAL Nº 01/2022 PROCESSO SELETIVO DE MEDICINA-UNIVAÇO 

  

O Diretor-Geral do Instituto Metropolitano de Ensino Superior, mantido pela Univaço – União Educacional do Vale do 

Aço S.A., situado na Rua João Patrício Araújo, 179 – bairro Veneza I, em Ipatinga/MG, considerando suas atribuições 

legais, resolve celebrar o presente Aditivo ao Edital nº 01/2020, para o Processo Seletivo para 2022/1 do Curso de 

Medicina, no sentido de acrescentar a redação da cláusula matrícula conforma abaixo exposto: 

 

11. DA MATRICULA 

 

Onde se lê 

11.1. A matrícula será realizada de forma virtual, através do portal de matricula online, onde será possível realizar o 
envio dos documentos no ato da matricula conforme passo a passo do processo de matricula online a ser publicado, 

devendo o candidato, no retorno das atividades presenciais, apresentar todos os documentos aqui descritos, 

originais para conferência (confere com original) na Secretaria Acadêmica, em prazo a ser informado pelo setor. 

 
DATAS:  

a) A partir de 21/10/2021 – modalidade ENEM; 

b) A partir de 04/11/2021 – modalidade vestibular on-line.  
 

11.2. Todos os documentos exigidos no item 11.3 deste Edital deverão ser anexados, obedecendo o processo de 
matricula online de calouros, para a Secretaria Geral da Instituição no momento da matrícula. 
11.3. Documentação: 
11.3.1. Anexo + apresentação posteriormente dos originais: 

A. Carteira de Identidade (RG); 
B. CPF; 
C. Título de Eleitor, se maior de dezoito (18) anos; gozar dos direitos políticos; e estar quite com as obrigações 

eleitorais; 
D. Comprovante de residência recente; 
E. Comprovante de estar quite com suas obrigações militares, se do sexo masculino; 
F. Certidão de Nascimento ou Casamento; 
G. Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão ou Declaração de Conclusão (provisória, até a 

entrega do certificado de Conclusão); 
H. Cartão de Vacina atualizado; 
I. Apresentação de 01 (uma) foto 3x4 recente. (entregar na Secretaria Acadêmica no ato da apresentação dos 

documentos originais). 
J. Carteira de Identidade (RG) do responsável legal, caso o candidato seja menor de dezoito (18) anos;; 
K. CPF do responsável legal, caso o candidato seja menor de dezoito (18) anos. 

 

Leia-se 

11.1. A matrícula será realizada de forma virtual, através do portal de matricula online, onde será possível realizar o 

envio dos documentos no ato da matricula conforme passo a passo do processo de matricula online a ser publicado, 
devendo o candidato, no retorno das atividades presenciais, apresentar todos os documentos aqui descritos, 

originais para conferência (confere com original) na Secretaria Acadêmica, em prazo a ser informado pelo setor. 

 



 
 

 

DATAS:  

a) A partir de 21/10/2021 – modalidade ENEM; 

b) A partir de 04/11/2021 – modalidade vestibular on-line.  
 

11.2. Todos os documentos exigidos no item 11.3 deste Edital deverão ser anexados, obedecendo o processo de 
matricula online de calouros, para a Secretaria Geral da Instituição no momento da matrícula. 

11.3. Documentação: 
11.3.1. Anexo + apresentação posteriormente dos originais: 

A. Carteira de Identidade (RG); 
B. CPF; 
C. Título de Eleitor, se maior de dezoito (18) anos; gozar dos direitos políticos; e estar quite com as obrigações 

eleitorais; 
D. Comprovante de residência recente; 
E. Comprovante de estar quite com suas obrigações militares, se do sexo masculino; 
F. Certidão de Nascimento ou Casamento; 
G. Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão ou Declaração de Conclusão (provisória, até a 

entrega do certificado de Conclusão); 
H. Cartão de Vacina atualizado; 
I. Apresentação de 01 (uma) foto 3x4 recente. (entregar na Secretaria Acadêmica no ato da apresentação dos 

documentos originais). 
J. Carteira de Identidade (RG) do responsável legal, caso o candidato seja menor de dezoito (18) anos; 
K. CPF do responsável legal, caso o candidato seja menor de dezoito (18) anos; 
L. quitar o boleto bancário referente a duas parcelas da semestralidade do 1º semestre letivo de 2022, no valor 

R$ 19.468,90 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos).  

 

Ficam inalteradas as demais cláusulas. 

 

Ipatinga/MG, 08 de outubro de 2021.  

   

  

Vinicius Lana Ferreira 
Prof. Vinicius Lana Ferreira 

Diretor-Geral 


