UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Comissão Especial de Processos Seletivos (CEPS)

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

COMUNICADO
A Comissão Especial de Processos Seletivos (CEPS), da Universidade
Estadual de Montes Claros (Unimontes) divulgou, nesta segunda-feira (30/10), a 4ª
retificação do edital 1/2017 do Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino
Superior (PAES), estabelecendo alterações no cronograma de atividades. Conforme o
documento, a data das provas para as três etapas do PAES, marcada anteriormente
para 19 de novembro deste ano, foi prorrogada para 4 de fevereiro de 2018.
O adiamento acontece diante da necessidade de ajustes administrativos e de
planejamento acadêmico, tendo em vista que o segundo semestre letivo de 2017 foi
iniciado na primeira semana de outubro, com previsão de término somente em março
de 2018. As alterações são em decorrência da greve de professores registrada em
2016, que resultou em quatro meses de paralisação das atividades da maioria dos
cursos.
Diante deste cenário e em respeito aos 13,6 mil candidatos inscritos, a CEPS
com o propósito de melhor acomodação dos calouros, em particular dos aprovados em
terceira etapa do PAES, considera a necessidade de alinhamento com os calendários
letivos vigentes, uma vez que com as mudanças o processo de matrículas no ingresso
dos aprovados no PAES será realizado em abril de 2018.
Ciente da possibilidade de alguns efeitos com a alteração do cronograma, a
CEPS explica que o candidato poderá optar pelo reembolso da taxa de inscrição em
caso de desistência do processo. Em relação ao cartão de inscrição que conforme o
edital iniciaria nesta segunda-feira (30/10), passará a ser emitido a partir do dia 19 de
janeiro de 2018. As demais datas alteradas constam na retificação.
Quanto ao atendimento específico para os pedidos de reembolso, a CEPS
informará nos próximos dias sobre como o candidato deverá proceder.
A Unimontes explica que as medidas acontecem em caráter excepcional e que
as mudanças não interferem em qualquer metodologia do PAES. O conteúdo das
provas está mantido, assim como as obras literárias adotadas em cada uma das
etapas, como também as 725 vagas oferecidas.
Mais informações pelo telefone (38) 3229-8080.
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