ERRATA AO EDITAL 06/2020

PROCESSO SELETIVO DISCENTE PARA ACESSO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA O
SEMESTRE DE 2020.2
Onde se lê:
Artigo 6º As inscrições para o Processo de Seleção pela forma de ingresso na modalidade da nota da
redação do ENEM serão realizadas no período de 27 de junho a 15 de julho de 2020, e para os
optantes da Redação Online serão realizadas no período de 27 de junho a 27 de julho de 2020.
§ 1º A lista de convocados pela modalidade da nota da redação do ENEM e da Redação on-line
será divulgada até o dia 29 de julho de 2020.
§ 2º A estes convocados, o período de matrícula on-line deverá acontecer exclusivamente nos dias
30 e 31 de julho, e 1º de agosto de 2020. Após esta data, o candidato convocado que não efetuar
sua matrícula perderá o direito à vaga.

Artigo 12º O(A) candidato(a) que optou pelo processo seletivo da Redação on-line, esta deverá ser
realizada pelo(a) candidato(a) no período de 02 a 27 de julho de 2020.

Artigo 18º A matrícula será realizada on-line pelos candidatos aprovados no Processo de Seletivo
Vestibular 2020.2 do Centro Universitário UniFG, a qual deverá acontecer exclusivamente nos dias
30 e 31 de julho, e 1º de agosto de 2020, em 1ª (primeira) lista. Após esta data, o aluno convocado
que não efetuar sua matrícula perderá o direito à vaga.

Artigo 19º Após o período de matrícula da primeira lista, caso existam vagas remanescentes, serão
convocados em 2ª (segunda) lista os candidatos classificados por ordem decrescente (da maior para a
menor) pela nota da redação do ENEM e da nota da Redação on-line. A matrícula em 2ª (segunda)
lista do Processo de Seletivo Vestibular 2020.2 da UniFG será realizada também de forma online nos
dias 03, 04 e 05 de agosto de 2020.

Leia-se:
Artigo 6º As inscrições para o Processo de Seleção pela forma de ingresso na modalidade da nota da
redação do ENEM serão realizadas no período de 27 de junho a 15 de julho de 2020, e para os
optantes da Redação Online serão realizadas no período de 27 de junho a 27 de julho de 2020.
§ 1º A lista de convocados pela modalidade da nota da redação do ENEM e da Redação on-line
será divulgada até o dia 03 de agosto de 2020.
§ 2º A estes convocados, o período de matrícula on-line deverá acontecer exclusivamente nos dias
03 a 06 de agosto de 2020. Após esta data, o candidato convocado que não efetuar sua matrícula
perderá o direito à vaga.

Artigo 12º O(A) candidato(a) que optou pelo processo seletivo da Redação on-line, esta deverá ser
realizada pelo(a) candidato(a) no período de 02 a 30 de julho de 2020.

Artigo 18º A matrícula será realizada on-line pelos candidatos aprovados no Processo de Seletivo
Vestibular 2020.2 do Centro Universitário UniFG, a qual deverá acontecer exclusivamente nos dias
03 a 06 de agosto de 2020, em 1ª (primeira) lista. Após esta data, o aluno convocado que não efetuar
sua matrícula perderá o direito à vaga.

Artigo 19º Após o período de matrícula da primeira lista, caso existam vagas remanescentes, serão
convocados em 2ª (segunda) lista os candidatos classificados por ordem decrescente (da maior para a
menor) pela nota da redação do ENEM e da nota da Redação on-line. A matrícula em 2ª (segunda)
lista do Processo de Seletivo Vestibular 2020.2 da UniFG será realizada também de forma online nos
dias 07 e 08 de agosto de 2020.

Guanambi, 27 de julho de 2020.
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