
 
 

 
 

EDITAL DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA – 2020/2 

 

A UNIVAÇO – União Educacional do Vale do Aço, convoca os aprovados no processo seletivo de transferência, listados 

no Anexo I, no setor de alunos classificados/resultado final, em atendimento ao Edital DIRAC nº 07/2020, para realização das 

matrículas no curso de graduação em Medicina, na modalidade presencial, de acordo com as seguintes informações e condições: 

 

1. PERÍODO DE MATRÍCULAS: 7 de agosto de 2020. 

 

2. LOCAL: A documentação para a matrícula deverá ser enviada até às 16h00 do dia 07 de agosto de 2020, no seguinte e-mail: 

centraldeatendimento@univaco.edu.br.  

 

3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

3.1 A matrícula dos candidatos, somente será efetivada após o pagamento do boleto e o envio por e-mail dos documentos 

abaixo relacionados. 

a) Histórico escolar do ensino médio;  

b) Certidão de registro civil (nascimento ou casamento); 

c) Documento de identidade atualizado (original e cópia). 

d) CPF; 

e) Título de eleitor e comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 anos; 

f) Prova de quitação com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do gênero masculino (original e cópia).  

g) Declaração de Processo Seletivo, constando pontuação, classificação, mês e ano da realização; 

h) Declaração da realização da prova do Enade, quando realizada na Instituição de origem; 

i) Cartão de vacina; 

j) Comprovante de residência recente (limite 90 dias); 

 

E ainda,  

k) Envio de uma foto 3 x 4 recente escaneada; e 

l) Pagamento da 1ª parcela da semestralidade. 

 

No ato da matrícula deverá ser entregue cópia dos documentos de dois fiadores (identidade, CPF e comprovante de endereço 
recente), de dois fiadores. 
 
Caso o fiador seja casado, o cônjuge deve fazer um termo, expressando ciência de que o seu cônjuge será fiador(a) do aluno(a) tal. 

 
OBS.: Assim que as aulas retornarem presencialmente, o candidato deverá apresentar os documentos para conferência. 
 

 

Ipatinga, 6 de agosto de 2020. 
 

 
 
 

Prof. Vinicius Lana Ferreira 
Diretor-Geral 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
ANEXO I 

 
 

 
 

Classificação  Candidatos 
Fase autorizada  
para matrícula 

1ª Sarah Resende Gonçalves Almeida 2ª 

2ª Filyppe Lopes de Sousa Carvalho 2ª 

3ª Guilherme Leal Ferreira de Souza 2ª 

4ª Hemilly Costa Dias 2ª 

5ª Daniele Souza Teixeira 2ª 

 
 

Classificação  Candidatos 
Fase autorizada  
para matrícula 

1ª Thaynara Guimarães Martins 4ª 

 

1ª Ana Laura Lucena Pereira 5ª 

2ª Yasmim Vilela Rodrigues 
5ª 

3ª Marilene Ferraz Cavalieri 
5ª 

 

 

Ipatinga, 6 de agosto de 2020. 
 

 
 

Prof. Vinícius Lana Ferreira 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Diretor-Geral 


