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),
incluir o subitem 7.3.1:
7.3.1 - Para o vestibular agendado do dia 08/07/2017, Os candidatos farão provas conforme o quadro a seguir:
Tipo de Prova

Múltipla Escolha
Discursiva

Áreas de conhecimento
Ciências da Natureza e suas tecnologias
Ciências Humanas e suas tecnologias
Linguagens, Códigos e suas tecnologias
Matemática e suas tecnologias
Redação

Nº de
questões
15
15
15
15
1 tema

As provas de múltipla escolha terão 60 (sessenta) questões objetivas e cada resposta certa equivalerá a 1 (um)
ponto, totalizando 60 (sessenta) pontos. A redação valerá 60 (sessenta) pontos.
As provas, que darão ênfase a questões que testem capacidade de raciocínio, análise e crítica, destinam-se a avaliar
conhecimentos por meio de enfoque interdisciplinar correspondentes às quatro áreas do conhecimento: Matemática
e suas tecnologias; Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; Ciências da
Natureza e suas tecnologias, às quais serão agregados conteúdos formais relacionados ao que é ministrado nas
diversas formas de escolaridade do ensino médio e serão elaboradas em consonância com os programas que
constam no site www.unibh.br.
As provas terão duração de 4 (quatro) horas, no horário das 14h às 18h, e serão realizadas em locais que serão
informados ao candidato no comprovante definitivo de inscrição disponível no site www.unibh.br ou por meio do
telefone 3319-9500.
O cronograma da prova será o seguinte
• Data da prova: 08/07/2017
• Período de inscrição: de 21/06 a 0707/2017. A última data de vencimento do boleto: será no dia 05/07/2017.
Os candidatos que se inscreverem de 06 a 07/07/2017 deverão realizar o pagamento da taxa no dia 08/07/2017,
no horário das 12h às 13h30min, no prédio de provas da instituição escolhida pelo candidato em 1ª opção, em
endereço a ser divulgado no site www.unibh.br.
• Data limite para solicitação de atendimento especial previsto no item 3 do edital: dia 05/07/2017.
• Resultado: dia 14/07/2017.
• Matrícula: dia 17/07/2017.

Todos os demais itens do Edital permanecem inalterados.
Belo Horizonte, 28 de junho de 2017.
Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH)
Prof.ª Carolina Marra Simões Coelho

