
 
 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Projeto de Ensino Médio de Jovens e Adultos  

 

Colégio Técnico do Centro Pedagógico da UFMG 

 

EDITAL Nº08/2017 

 

A Vice-Diretora do Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais, Profa. Dra. Kátia 

Pedroso Silveira, nomeada pela Portaria número 6.669, de 03 de outubro de 2016, faz saber aos interessados 

que, no período de 08 de janeiro à 02 de fevereiro de 2018, estarão abertas as matrículas para o 3° ano 

do Ensino Médio do PEMJA - Projeto de Ensino Médio de Jovens e Adultos. 

 

I. INSCRIÇÃO 

1. Antes de fazer sua inscrição, o candidato deverá ler atentamente todo este Edital. 

2. O Colégio Técnico da UFMG está situado no Campus Pampulha, Avenida Presidente Antônio 

Carlos, 6.627, Pampulha - Belo Horizonte/MG. 

3. As inscrições serão feitas somente na Secretaria do PEMJA, de segunda a sexta-feira, das 

16h às 20h, no período de 08 de janeiro à 02 de fevereiro de 2018. A Secretaria do PEMJA funciona 

no 3° andar do prédio do Colégio Técnico, sala 324, e-mail ufmg.coltec.pemja@gmail.com; telefone (31) 

3409-4972. 

4. Poderão matricular alunos que já concluíram o 1° e 2° ano do Ensino Médio, que tenham no 

mínimo 18 anos completos. 

5. A inscrição será considerada completa a partir do preenchimento e assinatura do candidato no 

formulário de inscrição e a apresentação da documentação descrita no item 6. 

6. Documentação necessária: Carteira de Identidade, CPF, declaração de conclusão e/ou histórico 

do 1° e 2° ano (2° grau), comprovante de endereço (apresentar original e CÓPIA de todos esses 

documentos) e uma fotografia (3X4). 

 

II. VAGAS 

1. Serão oferecidas 15 (quinze) vagas, com vistas à composição da turma do 3° ano do Ensino 

Médio de 2018.  

 

III. PROVA ESCRITA - DIAGNÓSTICO DOS CANDIDATOS 

1. Os candidatos inscritos serão submetidos a uma prova de leitura, interpretação e compreensão 

de textos e de conhecimentos matemáticos. 
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2. A prova escrita será realizada pelo aluno no dia 06 de fevereiro de 2018 às 19h na sala 330, 

prédio do Colégio Técnico – Campus Pampulha/ UFMG. 

3. A prova escrita tem como objetivo avaliar o nível de conhecimentos dos candidatos nas disciplinas 

Português e Matemática e das habilidades de leitura e de escrita para cursar o referido ano do Ensino Médio. 

4. Os candidatos que conseguirem melhor demonstrar habilidades mínimas para dar prosseguimento 

aos seus estudos no PEMJA serão encaminhados para matrícula. As aulas serão de segunda à sexta-feira, nos 

horários de 18:50 às 22:00 horas, nas dependências do Colégio Técnico da UFMG, no ano de 2018. 

  

IV. RESULTADO FINAL E MATRÍCULA 

1. A relação dos candidatos selecionados neste Processo Seletivo será fixada na porta da sala do 

PEMJA/Coltec, no dia 19/02/2018, seguda-feira, a partir das 15:00 horas. E poderá ser consultada, também, 

via e-mail (ufmg.coltec.pemja@gmail.com) ou telefone (31) 3409-4972. 

 2. A confirmação da matrícula por parte do aluno deverá ser feita até o dia 21/02/2018, 

quarta-feira, na Secretaria do PEMJA, as aulas terão início na segunda-feira seguinte, dia 

26/02/2018. 

3. Perderá o direito à vaga e será considerado formalmente desistente dessa o candidato selecionado 

que: 

a) não efetuar a Matrícula no prazo fixado; 

b) não apresentar, no ato da matrícula, toda a documentação exigida; 

c) for considerado infrequente, no decorrer dos 30 (trinta) primeiros dias do primeiro semestre 

letivo de 2018. 

 

V. EVENTUAIS ALTERAÇÕES 

1. Ao PEMJA/Coltec reserva-se o direito de, se necessário, alterar as datas e horários estabelecidos 

nesse edital. Responsabiliza-se, contudo, por dar ampla divulgação, com a devida antecedência, a quaisquer 

alterações feitas. 

 

 

Belo Horizonte, 21 de Dezembro de 2017. 

 

 

 

Profa. Dra. Kátia Pedroso Silveira  

Vice-Diretora do Colégio Técnico do Centro Pedagógico 

 Universidade Federal de Minas Gerais 
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