
      

 

  

 

O Diretor Geral da UNIVAÇO – União Educacional do Vale do Aço S.A., situada à Rua João Patrício de Araújo, 179 - bairro 
Veneza I - Ipatinga/MG, torna público que, em conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, a 
primeira RETIFICAÇÃO ao Edital nº 001/2021 ao Processo Seletivo do 1º semestre para o Curso de Graduação em 
Medicina, de acordo com as normas definidas por este instrumento para o ingresso no 1º semestre letivo de 2021, 
operando a alteração dos itens abaixo indicados: 

Onde se lê 

 

3.2.2. As inscrições serão exclusivamente via internet, a partir do dia 24 de agosto de 2021, até às 23h59min do dia 23 
de outubro de 2021 para a modalidade de ENEM, e até o dia 24 de Outubro de 2021 para a modalidade de VESTIBULAR 
ONLINE (Horário oficial de Brasília/DF), prazo que poderá ser prorrogado a critério exclusivo da UNIVAÇO - União 
Educacional do Vale do Aço S.A. 

 
Leia-se 

3.2.2. As inscrições serão exclusivamente via internet, a partir do dia 24 de agosto de 2021, até às 23h59min do dia 
17 de outubro de 2021 para a modalidade de ENEM, e até o dia 24 de Outubro de 2021 para a modalidade de 
VESTIBULAR ONLINE (Horário oficial de Brasília/DF), prazo que poderá ser prorrogado a critério exclusivo da UNIVAÇO 
- União Educacional do Vale do Aço S.A. 

Onde se lê 

3.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão até o último dia de 
inscrição, com vencimento até 23h59min do dia 23 de outubro de 2021 para a modalidade de ENEM, e até o dia 24 de 
Outubro de 2021 para a modalidade de VESTIBULAR ONLINE (Horário oficial de Brasília/DF), prazo que poderá ser 
prorrogado a critério exclusivo da UNIVAÇO - União Educacional do Vale do Aço S.A.  

 
Leia-se 

3.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão até o último dia de 
inscrição, com vencimento até 23h59min do dia 17 de outubro de 2021 para a modalidade de ENEM, e até o dia 24 de 
Outubro de 2021 para a modalidade de VESTIBULAR ONLINE (Horário oficial de Brasília/DF), prazo que poderá ser 
prorrogado a critério exclusivo da UNIVAÇO - União Educacional do Vale do Aço S.A.  

Onde se lê 

 

7.1.23. Seleção pela Nota do ENEM: A UNIVAÇO - União Educacional do Vale do Aço S.A reservam até 50% (dez por cento) 
das vagas dos cursos para candidatos que desejam utilizar sua avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, dos anos 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020/2021, como critério de classificação para o Processo Seletivo. Para a inscrição, o 
candidato deve acessar o site da [NOME DA FACULDADE], realizar a inscrição em formulário próprio, disponibilizado para 
isto (o ano que deseja considerar), anexando cópia digitalizada do desempenho no ENEM. Neste caso, o candidato está 
dispensado de realizar a prova, e concorrerá com a nota do seu Boletim de Desempenho. 
 
 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2022 - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE MEDICINA 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 

7. DOS PROCESSOS SELETIVOS 



      

 

  

Leia-se 

7.1.23. Seleção pela Nota do ENEM: A UNIVAÇO - União Educacional do Vale do Aço S.A reservam até 50% (cinquenta 
por cento) das vagas dos cursos para candidatos que desejam utilizar sua avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, 
dos anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020/2021, como critério de classificação para o Processo Seletivo. Para a 
inscrição, o candidato deve acessar o site da UNIVAÇO - União Educacional do Vale do Aço S.A, realizar a inscrição em 
formulário próprio, disponibilizado para isto (o ano que deseja considerar), anexando cópia digitalizada do 
desempenho no ENEM. Neste caso, o candidato está dispensado de realizar a prova, e concorrerá com a nota do seu 
Boletim de Desempenho. 
 
Ficam inalteradas as demais cláusulas. 

 

Ipatinga/MG, 03 de setembro de 2021. 

 
 

  

Vinicius Lana Ferreira 
Prof. Vinícius Lana Ferreira 

Diretor-Geral 
UNIVAÇO - União Educacional do Vale do Aço S.A. 


