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SISU - Sistema de Seleção Unificado 2021.2
4ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS DA AMPLA CONCORRÊNCIA (AC) CONVOCADOS
NA 4ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA
Leia atentamente TODAS as informações a seguir


Candidatos da AC “CONVOCADOS NA 4ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA” deverão,
OBRIGATORIAMENTE, participar da Etapa de Pré-matrícula on-line do dia 29 de setembro até às
23h59 de 12 de outubro de 2021, se atentarem às datas dispostas neste arquivo de Orientações e
Cronograma, assim como apresentarem-se nas Coordenações de Registro Acadêmico de sua
Unidade, quando do retorno das atividades presenciais do CEFET-MG para efetuarem o Registro
Acadêmico definitivo e Matrícula no Curso descritos na Seção 11 do referido Edital.
Clique no link a seguir para consultar o Edital:
https://www.copeve.cefetmg.br/processos/20212_SISU/arquivos/editais/edital-77-2021-sisu20212



Do dia 29 de setembro até às 23h59 de 12 de outubro de 2021, todos os candidatos da AC
convocados na 4ª CHAMADA da Lista de Espera deverão preencher, obrigatoriamente, o
formulário de Pré-matrícula on-line, que está disponibilizado na página da COPEVE (em
“Acompanhar Inscrição”), bem como anexar a documentação exigida no Anexo III do Edital (págs.
32 e 33). Para acessar o formulário de Pré-matrícula on-line e a plataforma para inserir a
documentação, clique na Área do Candidato (“Acompanhar Inscrição”) a seguir:
https://copeve.cefetmg.br/processos/20212_SISU/inscricao/entrar



Para carregamento dos documentos (UPLOAD) na plataforma da COPEVE, os arquivos eletrônicos
(digitais ou digitalizados) deverão estar nos formatos PDF (Portable Document Format), JPG (Joint
Photographics Experts Group) ou PNG (Portable Network Graphics) e atender ao limite de
tamanho indicado pelo referido sistema eletrônico.



A recepção de documentos por carregamento (UPLOAD) na página da COPEVE será encerrada,
automaticamente, às 23h59 do dia 12 de outubro de 2021. O candidato que não tiver realizado o
envio dos documentos OU que tenha enviado documentos de forma parcial (incompleta) pela
citada plataforma digital, o que será verificado em posterior análise pela equipe do Registro
Acadêmico, será ELIMINADO do Processo Seletivo, perdendo, assim, a sua vaga.



A COPEVE divulgará o Resultado da Pré-matrícula on-line na 4ª CHAMADA da Lista de Espera no
dia 13 de outubro de 2021, a partir das 20h00, na página do Processo Seletivo do Superior - SISU
- Sistema de Seleção Unificado 2021.2 no site da COPEVE (www.vestibular.cefetmg.br).
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Caberá Recurso contra o Resultado da Pré-matrícula on-line da 4ª CHAMADA da Lista de Espera
até às 23h59 do dia 14 de outubro de 2021. Os recursos relativos ao resultado da Pré-matrícula
on-line deverão ser protocolados (registrados) pelo interessado, DIRETAMENTE e
EXCLUSIVAMENTE, no Sistema Eletrônico da COPEVE|CEFET-MG por meio de opção disponível na
Área do Candidato (acesso em “Acompanhar Inscrição”):
https://copeve.cefetmg.br/processos/20212_SISU/inscricao/entrar



O Resultado das análises dos recursos será divulgado no dia 15 de outubro de 2021, após as 20h00,
na página do Processo Seletivo do Superior - SISU - Sistema de Seleção Unificado 2021.2 no site
da COPEVE (www.vestibular.cefetmg.br).



Somente será efetivado provisoriamente o Registro Acadêmico e Matrícula no Curso do
candidato que obtiver o DEFERIMENTO na etapa de Pré-matrícula on-line. Em caso de
INDEFERIMENTO, o candidato será eliminado do Processo Seletivo do Superior - SISU - Sistema
de Seleção Unificado 2021.2.



O deferimento na etapa de Pré-matrícula on-line, assim como o cumprimento das demais
exigências do Edital, permitirão ao candidato passar à situação de aluno de forma CONDICIONADA
e poderá assistir às aulas e participar das atividades relativas ao curso pretendido (a Secretaria de
Registro Acadêmico enviará as informações por e-mail), contudo, somente após o Registro
Acadêmico e Matrícula Presencial é que efetivamente passará à condição de aluno.



A efetivação do Registro Acadêmico e Matrícula no curso ocorrerão na Coordenação de Registro
Acadêmico na Unidade do curso do CEFET-MG para o qual o candidato foi aprovado. Todo o
cronograma e orientações para tal serão divulgados oportunamente na página do Processo
Seletivo do Superior - SISU - Sistema de Seleção Unificado 2021.2 no site da COPEVE
(www.vestibular.cefetmg.br), quando as atividades presenciais da Instituição forem
retomadas. O candidato deverá acompanhar as atualizações na página eletrônica da COPEVE.



Terá a Pré-matrícula CANCELADA e perderá o direito à vaga o candidato que não se apresentar
no dia e horário fixados com a documentação completa, original e cópias exigidas no Anexo III
do Edital (págs. 32 e 33) para o Registro Acadêmico e Matrícula Presencial.

