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COORDENACAO DE BOLSAS E BENEFicIOS AO ESTUDANTE
UNIFLEX -PROGRAMA DE CREDITO EDUCACIONAL

PROCESSO SELETIVO -SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

PARA OS CURSOS DE GRADUACAO PRESENCIAL COM BOLSA TURNO

COMO PROCEDER?
As inscrig6es para o processo seletivo do Programa de Cr6dito Educacional - UNIFLEX
referente ao segundo semestre de 2021 serao efetuadas exclusivamente pela internet, por
meio do ambiente virtual (AVA) no enderego eletr6nico: www.uniube.br, no perfodo de 21 DE

AGOSTO ate as 23 horas e 59 minutos de 30 DE AGOSTODE 2021, observado o horario
oficial de Brasilia - DF.

I - Para efetuar sua inscrigao, o candidato devera, obrigatoriamente, informar:

a -Nulmero de pessoas que comp6em o grupo familiar,
b -A renda bruta familiar,

c --E para candidatos do curso de Medicina, o numero da inscrigao e ano de realizaeao do
ultimo ENEM.

11 -Os resultados com a lista dos estudantes pr6-selecionados, de acordo com o regulamento,
estarao disponiveis na pagina da UNIUBE no AVA conforme cronograma a seguir:

Inscric6es para o processo seletivo UNIFLEX:
De 21/08/2021 a 30/08/2021

Periodo para comprovacao das informac6es: de 01/09/2021 a 10/09/2021,
onde os alunos deverao anexar as documentos solicitados no AVA,
conforme regulamento.
Obs: os alunos r6-selecionados deverdo comparecer a entrevista quando soli;iiaii;o
Divulgacao dos resultados:
Dia 16 de SETEMBRO de 2021.
Periodo para assinatura dos contratos:
De 17/09/2021 a 30/09/2021

Observa¢6es Importantes:
-E de inteira responsabilidade do candidato a observancia dos prazos estabelecidos
no processo seletivo, ben como o acompanhamento de eventuais alterac6es, por
meio da pagina da Uniube na Internet no endere¢o eletr6nico www.uniube.br.
-A nao comprova¢ao. dos crit6rios do programa acarretarao na desclassificacao do
candidato
Ill -Somente podera se inscrever no processo seletivo do UNIFLEX o CANDIDATO que for
ingressante no 2° semestre de 2021, regularmente matriculado no 1° periodo do curso e que
atenda as condie6es a seguir:
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a -Ter preenchido a ficha socioecon6mica, no periodo da inscrigao;
b -A renda bruta familiar nao podera ser inferior ao valor da mensalidade integral do curso;

c - Que a renda bruta familiar; per capita nao exceda o valor de (06) seis salarios minimos
para os alunos do curso de Medicina e (04) quatro salarios minimos para os alunos dos
demais cursos;

d - Apresente avalista com renda minima do dobro da mensalidade integral do curso. Podera
ser apresentado ate dois avalistas cuja a soma das rendas seja o dobro da mensalidade
integral do curso.

e - Nao ser beneficiario de qualquer outro programa de beneficio, exceto os alunos
beneficiarios do Desconto Turno.
f Demais condig6es estao previstas nos Regulamentos SEU/UNIFLEX n° 004/2021 GRADUAQAO e SEU/UNIFLEX N° 005/2021 -BOLSA TURNO

IV - Os estudantes pr6-selecionados deverao anexar no sistema do processo seletivo do
programa UNIFLEX, c6pia dos documentos digitalizados para comprova?ao da situaeao
socioecon6mica do candidato, conforme rela?ao disponivel no site www,uniube.br;
Podera ser solicitado, quaisquer outros documentos que a Uniube julgar necessaria.

V - Os documentos serao examinados pela comissao responsavel pelo Programa, em
entrevjsta quando convocado, ocasiao em que serao excluidos os que:
a - Nao apresentarem a documentaeao no prazo fixado;
b - Nao comprovarem corretamente sua situaeao socjoecon6mica;
c - Nao comparecerem a entrevista, quando solicitados;*

Uberaba, 11 de agosto de 2021
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