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EDITAL Nº 8, DE 25 DE MAIO DE 2012 

PROCESSO SELETIVO UFU – EDIÇÃO 2013-1  

A Universidade Federal de Uberlândia – UFU, considerando o disposto na Portaria 
Normativa do MEC nº 2, de 26 de janeiro de 2010 e na Portaria MEC nº 807, de 18 de 
junho de 2010 e suas alterações, torna público que a seleção de candidatos para 
provimento de vagas em cursos de Graduação oferecidos pela UFU para ingresso no 
primeiro de semestre de 2013, será por meio das notas obtidas pelos candidatos nas 
provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - 2012. 
 
 

���� Todos os candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela 
UFU para ingresso no primeiro semestre de 2013 deverão obrigatoriamente 
inscrever-se, no período de 28 de maio de 2012 a 15 de junho de 2012, e 
submeter-se às provas do ENEM-2012 nos dias 3 e 4 de novembro de 2012. 

���� A inscrição para o ENEM-2012 será realizada exclusivamente via internet, no 
endereço eletrônico http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricao, a partir das 
10h00min do dia 28 de maio de 2012 até as 23h59min do dia 15 de junho de 2012, 
horário oficial de Brasília-DF. 

���� Os candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela UFU para 
ingresso no primeiro semestre de 2013 deverão verificar as informações constantes 
neste Edital e nos editais complementares que serão divulgados no endereço 
eletrônico www.ingresso.ufu.br e no Edital Nº - 3, de 24 de maio de 2012 do Exame 
Nacional do Ensino Médio – ENEM 2012, publicado no Diário Oficial da União no 
dia 25 de maio de 2012. 

���� Para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Dança, Design, Música e Tradução, o 
candidato que não possui a Certificação em Habilidades Específicas deverá 
inscrever-se, realizar as provas e obter a Certificação no Processo Seletivo para 
Certificação em Habilidades Específicas em data a ser divulgada pela UFU no 
endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br ou obtê-la em uma das instituições 
certificadoras, conforme indicadas no edital a ser divulgado pela UFU. 

���� Este edital será publicado em jornal das cidades de Ituiutaba-MG, Monte Carmelo-
MG, Patos de Minas-MG e Uberlândia-MG e no “DIÁRIO OFICIAL da UNIÃO”.  

 

 

Uberlândia, 25 de maio de 2012. 

 

Alfredo Julio Fernandes Neto 

Reitor  


