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 EDITAL Nº 140 DE 11 DE MAIO DE 2017.  

RETIFICAÇÃO II 

 

 
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 
II do Edital nº 139, de 11 maio de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

I - ONDE LÊ-SE:  

(…) 

 
3. DO CRONOGRAMA  
 

    Quadro 1 – Etapas e datas do Processo Seletivo 

ITEM ETAPA DATA/PERÍODOS 

3.1 Publicação do edital 11/05/2017 

3.2 Período de Inscrição 15 a 24/05/2017 

3.3 Resultado Preliminar 25/05/2017 

3.4 Recursos 26/05/2017 

3.5 Divulgação da análise dos Recursos 29/05/2017 

3.6 Homologação e Publicação do resultado 29/05/2017 

3.7 Recebimento de matrícula 30/05 a 02/06/2017 

 (…) 

 

LEIA-SE:  

(…) 
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3. DO CRONOGRAMA  
 

    Quadro 1 – Etapas e datas do Processo Seletivo 

ITEM ETAPA DATA/PERÍODOS 

3.1 Publicação do edital 11/05/2017 

3.2 Período de Inscrição 15 a 24/05/2017 

3.3 Resultado Preliminar 29/05/2017 

3.4 Recursos 30/05/2017 

3.5 Divulgação da análise dos Recursos 31/05/2017 

3.6 Homologação e Publicação do resultado Final 01/06/2017 

3.7 Recebimento de matrícula 02 a 06/06/2017 

 (…) 

 

II - ONDE LÊ-SE:  

(…) 

5.1 DO SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS PARA EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA  

5.1.1 Em cumprimento à Lei Nº 12.711 de 29 de agosto de 2012, ao Decreto nº 7.824 e à 
Portaria Normativa nº 18 de 11 de outubro de 2012, o IFNMG reservará, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das vagas ofertadas para estudantes oriundos da Rede Pública de 
Ensino, por meio do Quadro de Vagas (ANEXO I), respeitando a proporção mínima de 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas do último censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), referente ao estado de Minas Gerais.  

5.1.2 As vagas reservadas para o egresso de escola pública destinam-se ao candidato 
que se enquadra em uma das situações abaixo relacionadas:  

I. egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário-mínimo per capita*, o que, atualmente, corresponde a R$ 1.320,00 (mil 
trezentos e vinte reais) per capita* familiar: que se autodeclararam pretos, pardos ou 
indígenas; que não se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas.  

II. egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário-mínimo per capita*, o que, atualmente, corresponde a R$ 1.320,00 (mil 
trezentos e vinte reais) per capita* familiar: que se autodeclararam pretos, pardos ou 
indígenas; que não se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. 
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(…) 

 

LEIA-SE:  

(…) 

5.1 DO SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS PARA EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA  

5.1.1 Em cumprimento à Lei Nº 12.711 de 29 de agosto de 2012, ao Decreto nº 7.824 e à 
Portaria Normativa nº 18 de 11 de outubro de 2012, o IFNMG reservará, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das vagas ofertadas para estudantes oriundos da Rede Pública de 
Ensino, por meio do Quadro de Vagas (ANEXO I), respeitando a proporção mínima de 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas do último censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), referente ao estado de Minas Gerais.  

5.1.2 As vagas reservadas para o egresso de escola pública destinam-se ao candidato 
que se enquadra em uma das situações abaixo relacionadas:  

I. egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário-mínimo per capita*, o que, atualmente, corresponde a R$ 1.450,50 (mil 
quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) per capita* familiar: que se 
autodeclararam pretos, pardos ou indígenas; que não se autodeclararam pretos, pardos 
ou indígenas.  

II. egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário-mínimo per capita*, o que, atualmente, corresponde a R$ 1.450,50 (mil 
quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) per capita* familiar: que se 
autodeclararam pretos, pardos ou indígenas; que não se autodeclararam pretos, pardos 
ou indígenas. 
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III - ONDE LÊ-SE:  

(…) 
EDITAL Nº 140 DE 11 DE MAIO DE 2017 

 
ANEXO I 

 
OFERTA DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - VESTIBULAR 2017 

POLO UAB 

Polo UAB Curso Modalidade 
Periodicidade 
de Encontros 
Presenciais 

Duração 

Nº de vagas ofertadas 

 
Vagas: ampla 
concorrência 

 
Vagas 

reservadas: 
PcD8 

Vagas reservadas: egresso de escola 
pública1  --  50%  

 
 

Total 

Renda ≤ 1,5 s.m.2 
25% 

Renda > 1,5 s.m.3 
25% 

Demais vagas4 PPI5 
Demais 
vagas6 

PPI7 

Januária 
Pedagogia – 
Licenciatura 

EaD Mensal 4 anos 20 2 4 5 4 5 40 

LEGENDA: 
 
1- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, em atendimento à Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, ao Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012 e à Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro 
de 2012; 
2- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
3- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
4- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, não autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
5- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos e indígenas (de acordo com o último CENSO/IBGE para Minas Gerais) com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um 
vírgula cinco) salário-mínimo per capita. 
6- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, não autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta superior a 1,5 (um 
vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
7- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos e indígenas (de acordo com o último CENSO/IBGE para Minas 
Gerais) com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita. 
8- Vagas reservadas para pessoas com deficiência. 

(...) 
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LEIA-SE:  
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EDITAL Nº 140 DE 11 DE MAIO DE 2017  
 

ANEXO I  
 

OFERTA DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - VESTIBULAR 2017 

POLO UAB 

Polo 
UAB 

Curso Modalidade 
Periodicidade 
de Encontros 
Presenciais 

Duração 

Nº de vagas ofertadas 

 
Vagas: 
ampla 

concorrência 

 
Vagas 

reservadas: 
PcD8 

Vagas reservadas: egresso de escola pública1  --  50%  
 
 

Total 

Renda ≤ 1,5 s.m.2 25% Renda > 1,5 s.m.3 25% 

Demais 
vagas4 

PPI5 
Demais 
vagas6 

PPI7 

Januária 
Pedagogia - 
Licenciatura 

EaD Mensal 4 anos 19 1 
PcD9 NPcD10 PcD11 NPcD12 PcD13 NPcD14 PcD15 NPcD16 

40 
1 3 1 5 1 3 1 5 

 

LEGENDA: 

1- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, em atendimento à Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, ao Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012 e à Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro 
de 2012; 
2- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
3- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
4- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, não autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
5- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos e indígenas (de acordo com o último CENSO/IBGE para Minas Gerais) com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um 
vírgula cinco) salário-mínimo per capita. 
6- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, não autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
7- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos e indígenas (de acordo com o último CENSO/IBGE para Minas Gerais) com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário-mínimo per capita. 
8- Vagas reservadas para pessoas com deficiência da ampla concorrência. 
9- Vagas reservadas para pessoas com deficiência, egressos de escola pública, não autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
10- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, não autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita. 
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11- Vagas reservadas pessoas com deficiência, egressos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos e indígenas (de acordo com o último CENSO/IBGE para Minas Gerais) com renda familiar bruta igual ou inferior a 
1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita. 
12- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
13- Vagas reservadas para pessoas com deficiência, egressos de escola pública, não autodeclarados pretos, pardos e indígenas (de acordo com o último CENSO/IBGE para Minas Gerais) com renda familiar bruta superior 
a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
14- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, não autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita. 
15- Vagas reservadas pessoas com deficiência, egressos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos e indígenas (de acordo com o último CENSO/IBGE para Minas Gerais) com renda familiar bruta superior a 1,5 (um 
vírgula cinco) salário-mínimo per capita. 
16- Vagas reservadas para estudantes, egressos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
  
 
  

(…) 
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IV– Os demais itens permanecem sem alteração. 

 

 

 

Montes Claros/MG, 25 de maio de 2017. 

 
 

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


