
Últimos dias para pré-matrícula on-line de
classificados na 1ª chamada do
SiSU/Unimontes
Ter 06 fevereiro

Termina na quarta-feira (7/2) o prazo para a pré-matrícula on-line para os alunos que estão na 1ª
chamada do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), da Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes) – 1ª edição de 2018. A lista de classificados está disponível no portal
www.sisu.unimontes.br e na seção de editais do portal eletrônico www.unimontes.br.

Por meio do SiSU, a Unimontes oferece 1.127 vagas em 48 cursos do campus-sede de 11 campi
no Norte de Minas, Noroeste e Vale do Jequitinhonha e em dois núcleos avançados. Além do
sistema universal (ampla concorrência), em atendimento à Lei Estadual n.º 15.259, de 27/7/2004, a
universidade conta com o sistema de reserva de vagas, nas categorias afrodescendente carente,
egresso da escola pública carente e pessoa com deficiência e indígena.

Por isso, também está em vigência o prazo para o recebimento da documentação dos aprovados
pelo sistema de reserva de vagas, como cumprimento aos critérios socioeconômicos do SiSU. O
aluno faz a entrega dos documentos na secretaria do campus onde o curso para o qual foi aprovado
é oferecido.

A análise socioeconômica será observada no período entre 8 a 19 de fevereiro, com o parecer final
previsto para 26 de fevereiro – conforme edital.

Também nesta quarta-feira (7/2), termina o prazo para os candidatos manifestarem interesse na
lista de espera do SiSU/Unimontes. Esta inscrição é feita somente pelo site do Ministério da
Educação - www.sisu.mec.gov.br. A segunda chamada será divulgada pela Universidade Estadual
de Montes Claros nesta sexta-feira – 9 de fevereiro.

Matrículas presenciais

A Secretaria Geral reforça que, conforme o cronograma do SiSU/Unimontes, a entrega da
documentação para a efetivação da matrícula acontecerá entre os dias 27 de fevereiro e 1º de
março – para os aprovados pela ampla concorrência e para os selecionados após a análise
socioeconômica.

Serviço:

SiSU Unimontes

Pré-matrícula on-line (candidatos de ampla concorrência)
www.sisu.unimontes.br/sisuni/AreadoCandidato
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Entrega de documentação socioeconômica (candidatos pelo Sistema de Reserva de vagas)
Na secretaria do campus onde o curso é oferecido

Informações:
www.sisu.unimontes.br
(38) 3229-8040 – Secretaria geral

http://www.sisu.unimontes.br

