VESTIBULAR UEMG/2018
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG)
HORÁRIO E LOC AL DE RE ALIZ AÇ ÃO DAS PROVAS GERAIS
Art. 1º Fica divulgado no endereço eletrônico www.vestibularuemg2018.com.br, através do link de COMPROVANTE DEFINITIVO DE
INSCRIÇÃO, o horário e local para realização das provas gerais, que realizar-se-á no dia 07 de janeiro de 2018.
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 Gerais deverá ocorrer com antecedência mínima
de sessenta (60) 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 Gerais, será obrigatória a apresentação do COMPROVANTE DEFINITIVO DE
INSCRIÇÃO, 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 - No dia da realização das Provas Gerais, os portões serão abertos às 12 horas e fechados às 13h30. Nenhum candidato poderá
entrar após o horário de fechamento dos portões, sendo estes considerados ausentes e, portanto, eliminados do Vestibular
UEMG/2018. Recomenda-se aos candidatos que cheguem ao local das provas com antecedência mínima de uma (1) hora.
III - Durante a realização das Provas Gerais, será permitido, apenas, o uso de caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em
material transparente, lápis e borracha.
Maringá, 03 de janeiro de 2018.
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