CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE - UNIBH
ERRATA AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2017/2º, PUBLICADO NO SITE DA INSTITUIÇÃO EM 20/03/2017
No Edital do Vestibular 2017/2º para os cursos de graduação do Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH), os itens
abaixo passam a vigorar como seguem:
a)

No Item 4 (DAS VAGAS):
i) o curso de Odontologia passa a ofertar 20 vagas no turno da manhã e 20 vagas no turno da noite.
ii) Exclui-se o curso de Serviço Social, do campus Lourdes.

b)

O item 7.3 passa a ter a seguinte redação:
“7.3 - As inscrições para o Vestibular Agendado poderão ser feitas pelo site www.unibh.br, pelo telefone (31)33199500, ou ainda nos postos presenciais listados no subitem 1.2. O candidato deverá, no ato da inscrição, definir a
data e horário desejado para a realização de sua prova.
i)

ii)

c)

Nos vestibulares agendados previstos a partir do dia 15/05/2016, as provas serão constituídas de uma
redação manuscrita, com a duração de 90 minutos, e terão o valor de 120 (cento e vinte) pontos, para
fins de classificação. Os resultados serão divulgados 3 dias úteis a partir da data das provas, pelo telefone
3319-9500 ou pelo site www.unibh.br, e as matrículas serão após às 17 horas, deste mesmo prazo.
No período 1º/06/2017 a 31/08/2017, além do cronograma dos vestibulares agendados divulgado naquele
edital, a Instituição poderá realizar provas diariamente, de segunda a sábado, em horário a ser informado
no momento da inscrição.

No item 7.3, a data do Vestibular Agendado do dia 27/05/2017 passa a ter o seguinte cronograma:
Inscrição via site: 01/05/2017 a 26/05/2017
Resultado do vestibular: 31/05/2017
Resultado do concurso de bolsa: 02/06/2017
Matrícula: 05/06/2017

Todos os demais itens do Edital permanecem inalterados.
Belo Horizonte, 16 de maio de 2017.
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