
Legenda de leis e ações afirmativas                       
A0: Ampla concorrência  
Categoria I: Candidatos declarados negros, de baixa renda e egressos de escola pública (24%)  
Categoria II: Candidatos declarados indígenas, de baixa renda e egressos de escola pública (5%) 
Categoria III: Outros candidatos de baixa renda e egressos de escola pública (16%) 
Categoria IV: Pessoas com deficiência (5%) 
 
Documentos para matrícula e para comprovação das políticas de ações afirmativas 
 
Ampla Concorrência 

Documentos para matrícula presencial: 1 - Requerimento de Matrícula (modelo a ser fornecido 
pela Instituição via site - www.uemg.br) 2 - Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso 
equivalente (uma cópia) 3 - Histórico Escolar do Ensino Médio (uma cópia) 4 - Carteira de 
Identidade ou equivalente (uma cópia) 5 - CPF ou CIC (uma cópia) 6 - Certidão de Nascimento 
ou Casamento (uma cópia) 7 - Prova de quitação com o Serviço Militar, para os maiores de 18 
(dezoito) anos, do sexo masculino (uma cópia) 8 - Título de eleitor e Comprovante de Quitação 
com as obrigações eleitorais, para os maiores de dezoito (18) anos (uma cópia) 9 - Uma foto 3 x 
4 recente. Observação A: As cópias que não estiverem acompanhadas do documento original 
para conferência, deverão ser autenticadas. Observação B: O candidato que concluiu, no 
exterior, curso correspondente ao Ensino Médio deverá apresentar também Declaração de 
Equivalência, expedida pelo Órgão competente. 

 
 
Vagas reservadas - Ações afirmativas da IES 

Categoria I: Candidatos declarados negros, de baixa renda e egressos de escola pública 
Documentos para matrícula presencial: 1 - Requerimento de Matrícula (modelo a ser fornecido 
pela Instituição via site - www.uemg.br) 2 - Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso 
equivalente (uma cópia) 3 - Histórico Escolar do Ensino Médio (uma cópia) 4 - Carteira de 
Identidade ou equivalente (uma cópia) 5 - CPF ou CIC (uma cópia) 6 - Certidão de Nascimento 
ou Casamento (uma cópia) 7 - Prova de quitação com o Serviço Militar, para os maiores de 18 
(dezoito) anos, do sexo masculino (uma cópia) 8 - Título de eleitor e Comprovante de Quitação 
com as obrigações eleitorais, para os maiores de dezoito (18) anos (uma cópia) 9 - Uma foto 3 x 
4 recente 10 - Autodeclaração escrita, devidamente datada e assinada, especificando sua 
raça/cor (original). Observação A: As cópias que não estiverem acompanhadas do documento 
original para conferência, deverão ser autenticadas. Observação B: O candidato que concluiu, 
no exterior, curso correspondente ao Ensino Médio deverá apresentar também Declaração de 
Equivalência, expedida pelo Órgão competente. 
DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA: a) autodeclaração escrita, devidamente 
datada e assinada, especificando sua raça/cor (original). b) comprovar, por meio de Histórico 
escolar ou Declaração emitida pela instituição de ensino assinada pelo representante legal, que 
cursou o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), integralmente, em escola pública. No documento, 
deverá constar o nome da escola em que o candidato cursou cada uma das três séries do Ensino 
Médio. OBS: No caso de bolsista, comprovar por meio de Declaração emitida pela instituição de 
ensino, assinada pelo representante legal, indicando a condição de bolsista integral em escola 
particular. c) comprovar, de acordo com as disposições do Programa Socioeconômico da UEMG 
(Anexo I do EDITAL COMPLEMENTAR DO SISU-UEMG 2018), renda familiar per capita, mensal, 
no valor de até 1 ½ (um e meio) salário mínimo vigente no Estado de Minas Gerais. d) comprovar 
as condições de moradia do grupo familiar, de acordo com as disposições do Programa 
Socioeconômico da UEMG (Anexo I do EDITAL COMPLEMENTAR DO SISU-UEMG 2018. 

 
 
 



 

Categoria II: Candidatos declarados indígenas, de baixa renda e egressos de escola pública 
Documentos para matrícula presencial: 1 - Requerimento de Matrícula (modelo a ser fornecido 
pela Instituição via site - www.uemg.br) 2 - Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso 
equivalente (uma cópia) 3 - Histórico Escolar do Ensino Médio (uma cópia) 4 - Carteira de 
Identidade ou equivalente (uma cópia) 5 - CPF ou CIC (uma cópia) 6 - Certidão de Nascimento 
ou Casamento (uma cópia) 7 - Prova de quitação com o Serviço Militar, para os maiores de 18 
(dezoito) anos, do sexo masculino (uma cópia) 8 - Título de eleitor e Comprovante de Quitação 
com as obrigações eleitorais, para os maiores de dezoito (18) anos (uma cópia) 9 - Uma foto 3 x 
4 recente 10 - Autodeclaração escrita, devidamente datada e assinada, especificando sua 
raça/etnia (original), com referências da FUNAI – Fundação Nacional do Índio. Observação A: As 
cópias que não estiverem acompanhadas do documento original para conferência, deverão ser 
autenticadas. Observação B: O candidato que concluiu, no exterior, curso correspondente ao 
Ensino Médio deverá apresentar também Declaração de Equivalência, expedida pelo Órgão 
competente. 
DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA: a) autodeclaração escrita, devidamente 
datada e assinada, especificando sua raça/etnia (original), com referências da FUNAI – Fundação 
Nacional do Índio. b) comprovar, por meio de Histórico escolar ou Declaração emitida pela 
instituição de ensino assinada pelo representante legal, que cursou o Ensino Médio (1º, 2º e 3º 
ano), integralmente, em escola pública. No documento, deverá constar o nome da escola em 
que o candidato cursou cada uma das três séries do Ensino Médio. OBS: No caso de bolsista, 
comprovar por meio de Declaração emitida pela instituição de ensino, assinada pelo 
representante legal, indicando a condição de bolsista integral em escola particular. c) 
comprovar, de acordo com as disposições do Programa Socioeconômico da UEMG (Anexo I do 
EDITAL COMPLEMENTAR DO SISU-UEMG 2018), renda familiar per capita, mensal, no valor de 
até 1 ½ (um e meio) salário mínimo vigente no Estado de Minas Gerais. d) comprovar as 
condições de moradia do grupo familiar, de acordo com as disposições do Programa 
Socioeconômico da UEMG (Anexo I do EDITAL COMPLEMENTAR DO SISU-UEMG 2018. 

 
 

Categoria III: Outros Candidatos de baixa renda e egressos de escola pública 
Documentos para matrícula presencial: 1 - Requerimento de Matrícula (modelo a ser fornecido 
pela Instituição via site - www.uemg.br) 2 - Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso 
equivalente (uma cópia) 3 - Histórico Escolar do Ensino Médio (uma cópia) 4 - Carteira de 
Identidade ou equivalente (uma cópia) 5 - CPF ou CIC (uma cópia) 6 - Certidão de Nascimento 
ou Casamento (uma cópia) 7 - Prova de quitação com o Serviço Militar, para os maiores de 18 
(dezoito) anos, do sexo masculino (uma cópia) 8 - Título de eleitor e Comprovante de Quitação 
com as obrigações eleitorais, para os maiores de dezoito (18) anos (uma cópia) 9 - Uma foto 3 x 
4 recente. Observação A: As cópias que não estiverem acompanhadas do documento original 
para conferência, deverão ser autenticadas. Observação B: O candidato que concluiu, no 
exterior, curso correspondente ao Ensino Médio deverá apresentar também Declaração de 
Equivalência, expedida pelo Órgão competente. 
DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA: a) comprovar, por meio de Histórico 
escolar ou Declaração emitida pela instituição de ensino assinada pelo representante legal, que 
cursou o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), integralmente, em escola pública. No documento, 
deverá constar o nome da escola em que o candidato cursou cada uma das três séries do Ensino 
Médio. OBS: No caso de bolsista, comprovar por meio de Declaração emitida pela instituição de 
ensino, assinada pelo representante legal, indicando a condição de bolsista integral em escola 
particular. b) comprovar, de acordo com as disposições do Programa Socioeconômico da UEMG 
(Anexo I do EDITAL COMPLEMENTAR DO SISU-UEMG 2018), renda familiar per capita, mensal, 
no valor de até 1 ½ (um e meio) salário mínimo vigente no Estado de Minas Gerais. c) comprovar 
as condições de moradia do grupo familiar, de acordo com as disposições do Programa 
Socioeconômico da UEMG (Anexo I do EDITAL COMPLEMENTAR DO SISU-UEMG 2018. 

 
 
 



 

Categoria IV: pessoas com deficiência 
Documentos para matrícula presencial: 1 - Requerimento de Matrícula (modelo a ser fornecido 
pela Instituição via site - www.uemg.br) 2 - Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso 
equivalente (uma cópia) 3 - Histórico Escolar do Ensino Médio (uma cópia) 4 - Carteira de 
Identidade ou equivalente (uma cópia) 5 - CPF ou CIC (uma cópia) 6 - Certidão de Nascimento 
ou Casamento (uma cópia) 7 - Prova de quitação com o Serviço Militar, para os maiores de 18 
(dezoito) anos, do sexo masculino (uma cópia) 8 - Título de eleitor e Comprovante de Quitação 
com as obrigações eleitorais, para os maiores de dezoito (18) anos (uma cópia) 9 - Uma foto 3 x 
4 recente 10 - LAUDO MÉDICO ORIGINAL E ATUALIZADO (data da emissão: máximo de 6 meses), 
conforme Lei Estadual n.º 13.465, de 12 de janeiro de 2000. Observação A: As cópias que não 
estiverem acompanhadas do documento original para conferência, deverão ser autenticadas. 
Observação B: O candidato que concluiu, no exterior, curso correspondente ao Ensino Médio 
deverá apresentar também Declaração de Equivalência, expedida pelo Órgão competente. 

 


