VESTIBULAR UEMG/2018
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG)
CONVOCAÇ ÃO PAR A PROVA DE H ABILID ADES ESPECÍFICAS
Art. 1º Ficam convocados os candidatos relacionados no ANEXO ÚNICO deste documento, para prova de habilidades específicas,
que realizar-se-á nos dias 16 e 17 de dezembro de 2017. Os cursos que terão a prova de habilidades específicas são os seguintes:
- Artes Plásticas - Bacharelado
- Artes Plásticas - Licenciatura
- Música — bacharelado Habilitação em Instrumento ou Canto
- Música — licenciatura Habilitação em Instrumento ou Canto
- Música — licenciatura Habilitação em Educação Musical Escolar
I - Será de inteira responsabilidade do candidato a locomoção até o local onde serão realizadas as provas.
II - O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas, para fins de justificativa
de sua ausência.
III - É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas, a fim de evitar
eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização das provas com antecedência.
IV - Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
Art. 2º O comparecimento do candidato ao local indicado para realização das Provas de Habilidades Específicas deverá ocorrer com
antecedência mínima de trinta (30) minutos.
I - O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua eliminação do
Vestibular UEMG/2018.
Art. 3º Para acesso ao local de realização das Provas de Habilidades Específicas, será obrigatória a apresentação do COMUNICADO
DE CONFIRMAÇÃO, impresso através do endereço eletrônico www.vestibularuemg2018.com.br, juntamente com o documento de
identidade, com foto atualizada (original), utilizado no momento da inscrição.
I - Não será permitido ao candidato prestar provas fora da data estabelecida, do horário ou do espaço físico determinado pelo Instituto
AOCP.
II - Os portões dos prédios onde forem realizadas as Provas de Habilidades Específicas do Vestibular UEMG/2018 serão fechados,
impreterivelmente, quando do início das mesmas.
Art. 4º Para as Provas de Habilidades Específicas de Artes Plásticas, o candidato deverá portar lápis preto HB ou nº 2 e
borracha, não sendo permitido o uso de estilete.
Art. 5º No caso das Provas de Habilidades Específicas de Música, com exceção do piano, o candidato deverá levar consigo o
instrumento de escolha no momento da inscrição.
Art. 6º Os candidatos abaixo relacionados, deverão atentar-se ao horário de realização das Provas de Habilidades Específicas do dia
16/12/2017, por motivos religiosos:
NOME

INSCRIÇÃO

CURSO

CAROLINA PEREIRA DE MELO

89206773

Artes Plásticas - bacharelado - MANHÃ

JESSE BARBOSA FERREIRA

89325202

Artes Plásticas - bacharelado - TARDE

KARENN MENDES HUMPHREIS

89533514

Artes Plásticas - licenciatura - MANHÃ

VANIA DA SILVA

89611931

Artes Plásticas - licenciatura - NOITE

EVANDRO RODRIGO ALVES SANTOS

89037256

Música - Instrumento ou Canto - bacharelado - TARDE

LUCAS VERISSIMO SOARES DE AGUIAR E SILVA

89033598

Música - Instrumento ou Canto - bacharelado - TARDE

VINICIUS MIRANDA DE OLIVEIRA

89009889

Música - Instrumento ou Canto - bacharelado - TARDE

I - Os candidatos acima relacionados deverão comparecer no local de prova no mesmo horário que os demais candidatos. No entanto,
no sábado, dia 16 de dezembro de 2017, o horário de realização das provas para estes candidatos será as 19h00 (horário local).
II – Para os cursos de Artes Plásticas os candidatos deverão chegar ao local às 13h30min e para os cursos de Música os candidatos
deverão chegar ao local às 07h30min. Os candidatos deverão aguardar em local apropriado para iniciar as provas, que serão
aplicadas a partir das 19h00min.
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2017.
Professor Doutor Dijon Moraes Junior
Reitor da UEMG
Página 1 de 1

