REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO GRATUITA NOS
PROCESSOS SELETIVOS DA UNIUBE
1) Os alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Médio poderão fazer a sua inscrição GRATUITA
para o Programa de Ingresso por Avaliação Seriada – PIAS-2018
2) Os alunos do 3º ano do Ensino Médio poderão fazer a sua inscrição GRATUITA em
dois dos processos seletivos relacionados a seguir:
 Vestibular/maio 2018;
 Vestibular/outubro 2018;
 Vestibular/ dezembro/2018.
(Exceto para o curso de medicina – maio e outubro)
 Programa de Ingresso por Avaliação Seriada - 3ª etapa - PIAS 2017 (caso tenha
realizado as provas das 1ª e 2ª etapas).
3) A pré-inscrição deverá ser feita no site www.uniube.br, no período de
19/05/18, e será validada no dia do evento UNIUBE ABERTA.
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4) A validação da pré-inscrição no evento UNIUBE ABERTA, a ser realizado no dia
19/05/18, deverá ser feita pessoalmente, com apresentação de um documento com foto e
CPF próprio, no período de 9h às 17h, no Campus Aeroporto.
5) A pré-inscrição que não for validada, no evento, será automaticamente cancelada.
6) A pré-inscrição validada no evento UNIUBE ABERTA deverá ser confirmada nos
períodos de inscrição definidos para cada processo, previstos em Edital e divulgados
no site www.uniube.br.
7) Os candidatos já inscritos no PIAS irão apenas atualizar os seus dados, no ato da préinscrição.
8) Não há opção por curso nas 1ª e 2ª etapas do PIAS.
9) A Universidade se reserva o direito de alterar a relação dos cursos ofertados, dando ao
candidato a oportunidade de modificar a sua opção e atualizar as informações no período
previsto para as inscrições de cada processo, no site www.uniube.br.
10) O candidato é responsável pelos dados fornecidos no ato da pré-inscrição.
11) O número do CPF do candidato é condição para realizar a pré-inscrição.
12) Os casos omissos, não disciplinados por este Regulamento, serão resolvidos pela
Comissão Permanente de Seleção – COPESE.
Uberaba, 02 de abril de 2018

Marilene Ribeiro Resende
Coordenadora dos Processos Seletivos

