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 EDITAL Nº 140 DE 11 DE MAIO DE 2017.  

RETIFICAÇÃO I 

 
VESTIBULAR PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA - SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB). 
 

O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) torna pública RETIFICAÇÃO 
I do Edital nº 140, de 11 maio de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

I - ONDE LÊ-SE:  

 

(…) 

9.4 Serão classificados, para efeito de matrícula, todos os candidatos que, na respectiva 
lista organizada na forma decrescente de pontuação, observada a reserva de vagas de 
que trata o item 5 deste edital, estiverem situados dentro do limite das vagas oferecidas, 
sendo considerados excedentes todos os demais candidatos classificados na Lista de 
Espera.  

9.5 É de inteira responsabilidade do candidato verificar a sua classificação no Vestibular, 
bem como atentar para os prazos estabelecidos para matrícula. 

(…) 

 

LEIA-SE:  

(…) 

9.4 As vagas reservadas serão preenchidas segundo a ordem de classificação, de 
acordo com as notas obtidas pelos estudantes conforme os critérios estabelecidos no Art. 
14. da Portaria Normativa MEC nº9, de 05 de maio de 2017. 

9.5 Serão classificados, para efeito de matrícula, todos os candidatos que, na respectiva 
lista organizada na forma decrescente de pontuação, observada a reserva de vagas de 
que trata o item 5 deste edital, estiverem situados dentro do limite das vagas oferecidas, 
sendo considerados excedentes todos os demais candidatos classificados na Lista de 
Espera.  
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9.6 É de inteira responsabilidade do candidato verificar a sua classificação no Vestibular, 
bem como atentar para os prazos estabelecidos para matrícula. 

(…) 

 

II – A Portaria Normativa MEC no 18, de 11 de outubro de 2012, passará a vigorar neste 
edital, para efeitos de seleção e classificação dos candidatos que optarem pela reserva 
de vagas, com as alterações da Portaria Normativa MEC nº9, de 05 de maio de 2017.  

 

III – Os demais itens permanecem sem alteração. 

 

 

Montes Claros/MG, 15 de maio de 2017. 

 
 
 

Prof. Antônio Carlos Soares Martins 
Diretor de Educação a Distância/IFNMG 


