CANCELAMENTO DOS CONCURSOS
VESTIBULAR MAIO DE 2020 E
VESTIBULAR MEDICINA – MAIO DE 2020

O Prof. MSc. Marco Antonio Nogueira, Pró-Reitor de Ensino Superior da Universidade de Uberaba
- UNIUBE, no uso de suas atribuições legais, informa que está CANCELADO o processo seletivo
presencial para ingresso no ensino superior da instituição por meio do Concurso Vestibular – Maio
de 2020, com inscrições de 09 de março a 15 de junho de 2020 e com provas no dia 05 de julho
de 2020.

Além de decretos proibitivos municipais e estaduais em alguns locais onde as provas seriam
realizadas, fato que impossibilitaria a aplicação da avaliação, a instituição preza pelo bem-estar de
seus futuros alunos bem como de toda a sociedade. O cancelamento deste processo presencial,
em concordância com a instituição responsável pela elaboração e pela aplicação das provas
VUNESP (Fundação para o Vestibular da UNESP), deve-se, desse modo, a Pandemia do Covid19 e as restrições relativas à circulação de pessoas e, consequentemente, do vírus COVID-19.

A instituição informa ainda que serão ofertados, nesse momento, outros processos seletivos para
ingresso no segundo semestre de 2020 (Enem Medicina, Enem Contínuo, Vestibular Online) e no
primeiro semestre de 2021 (Enem Contínuo, Vestibular Online). Os candidatos inscritos no
processo cancelado devem retomar a inscrição a fim de optarem por uma nova forma de
ingresso nesse momento, ou a fim de solicitar a restituição do valor pago no ato de inscrição. Os
canais de comunicação da instituição entrarão em contato com os candidatos que não se
manifestarem pela mudança de processo ou pela restituição até 03 de julho de 2020.

Aos interessados no ingresso por meio de prova presencial de responsabilidade da Vunesp Fundação para o Vestibular da UNESP, é importante salientar que, se o contexto assim permitir,
haverá a realização da prova para o ingresso no primeiro semestre de 2021, com edital e com
datas a serem publicados no segundo semestre de 2020.

Uberaba, 19 de junho de 2020.
Prof.MSc. Marco Antonio Nogueira
Pró-Reitor de Ensino Superior

1

