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 EDITAL Nº 136 DE 11 DE MAIO DE 2017.  

RETIFICAÇÃO I 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ACESSO AOS CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE ABERTA 
DO BRASIL - UAB 

 

O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) torna pública RETIFICAÇÃO 
I do Edital nº 136, de 11 maio de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

I - ONDE LÊ-SE:  

(…) 

8.7.2. As vagas reservadas serão preenchidas segundo a ordem de classificação, de 
acordo com as notas obtidas pelos estudantes, dentro de cada um dos seguintes grupos 
de inscritos:  

Grupo I – estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola 
pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo 
por pessoa:  

a) que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas;  

b) que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.  

Grupo II – estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola 
pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo por 
pessoa:  

a) que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas;  

b) que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.  

Grupo III – demais estudantes.  

(…) 

 

LEIA-SE:  
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(…) 

8.7.2. Conforme as orientações da Portaria Normativa MEC nº9, de 05 de maio de 2017, 
art. 14, as vagas reservadas serão preenchidas segundo a ordem de classificação, de 
acordo com as notas obtidas pelos estudantes, dentro de cada um dos seguintes grupos 
de inscritos: 

Grupo I – estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola 
pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo 
por pessoa:  

a) que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas: 

1. que sejam pessoas com deficiência;  

2. que não sejam pessoas com deficiência. 

b) que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas: 

1. que sejam pessoas com deficiência;  

2. que não sejam pessoas com deficiência. 

Grupo II – estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola 
pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo por 
pessoa:  

a) que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas: 

1. que sejam pessoas com deficiência;  

2. que não sejam pessoas com deficiência. 

b) que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas: 

1. que sejam pessoas com deficiência;  

2. que não sejam pessoas com deficiência. 

Grupo III – demais estudantes.  

 

 (…) 
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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 


