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E D I T A L Nº 1/2019 

PROCESSO SELETIVO DE OCUPAÇÃO DE VAGAS OCIOSAS – 1º/2020 

A Universidade Federal de Juiz de Fora, de acordo com o Regulamento Acadêmico da Graduação-

RAG e Resoluções 61/2019 e 45/2018 - CONGRAD (Conselho Setorial de Graduação), torna 

pública a abertura de seleção para preenchimento de vagas ociosas dos cursos presenciais de 

graduação da UFJF que obedecerão às normas deste edital. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1 As vagas ociosas dos cursos presenciais de graduação da UFJF deste processo seletivo estão 

distribuídas nas seguintes modalidades de ingresso: 

 

I- Ingresso de excedentes dos processos seletivos públicos originários. 

 

II- Reinscrição ao curso de origem. 

 

III- Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura. 

 

IV- Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre campi). 

 

V- Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

 

VI- Transferência de Instituição de Ensino Superior - IES para curso de mesma nomenclatura. 

 

VII- Transferência de IES para curso de mesma área. 

 

VIII- Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área.  

 

IX- Ingresso para obtenção de outra graduação. 

 

1.2 A distribuição das vagas de cada curso foi definida pela respectiva coordenação de curso, de 

acordo com as disposições da Resolução nº 61/2019-CONGRAD, conforme relacionado no Quadro 

II deste edital. 

1.3 As vagas de um curso para uma modalidade que não forem ocupadas poderão ser realocadas e 

destinadas a outra modalidade de ingresso disponibilizada pelo mesmo curso conforme relacionado 

no Quadro III deste edital.  

1.3.1 Não haverá realocação de vagas, para os cursos e modalidades de ingresso não relacionados 

no Quadro III deste edital, conforme definição da respectiva coordenação de curso. Nestes casos, as 

vagas somente poderão ser ocupadas de acordo com a distribuição prevista no Quadro II deste 

edital. 

 

2. DAS CONDIÇÕES, INSCRIÇÕES E RESULTADOS 

2.1 As disposições sobre as condições para ingresso, inscrições, resultados para cada modalidade 

(ingresso originário, reinscrição ao curso de origem, mudança de curso, transferência de IES e 

ingresso para obtenção de outra graduação) estão descritas, respectivamente, nos Anexos I, II, III, 

IV e V deste edital. 
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3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

3.1 Será considerado desistente o candidato que, na data de deferimento do seu pedido, já estiver 

devidamente matriculado no curso pretendido por outra forma de ingresso. 

3.2 Deferido o pedido de ocupação de vaga, o vínculo anterior com curso de graduação da UFJF 

será cancelado. 

3.3 Recebida a classificação dos candidatos, as coordenações de curso terão 10 (dez) dias para 

manifestação e encaminhamento do respectivo processo à CDARA. O não encaminhamento do 

parecer neste prazo implicará concordância tácita da coordenação de curso, sendo a classificação 

encaminhada para homologação da PROGRAD. 

3.4 O candidato selecionado que tenha cursado disciplina(s) em outra IES poderá apresentar o(s) 

conteúdo(s) programático(s) para fins de aproveitamento, na Central de Atendimento da UFJF, no 

prazo previsto no calendário acadêmico. 

3.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação da UFJF. 

 

 

Juiz de Fora, 17 de setembro de 2019. 

 

 

 

Mussolini Sutana Fernandes 

Coordenador de Assuntos e Registros Acadêmicos 

 

 

 

Profª. Maria Carmen Simões Cardoso de Melo 

Pró- reitora de Graduação 
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Quadro I - Cronograma das principais datas do Processo de Vagas Ociosas – 1/2020 

23 e 24/09/19 
Prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição e entrega na CAT dos 

documentos para isenção, se for o caso.  

23 a 25/09/19 Prazo para entrega na CAT dos documentos para isenção, se for o caso. 

27/09/19 Resultado dos pedidos de isenção, divulgado no site da CDARA. 

30/09 a 01/10/19 Inscrições on-line pelo site da CDARA. 

14/10/19 Divulgação da relação dos candidatos inscritos.  

04/11/19 
Divulgação da 1ª fase da classificação dos candidatos à transferência e ingresso 

de graduados (publicado no site da CDARA a partir das 12h). 

05 a 08/11/19 

Prazo para os classificados e excedentes para transferência e ingresso de 

graduado entregarem na CAT os documentos previstos neste edital para 

participação da segunda fase da classificação. 

07/01/20 
Data limite para solicitação, na CAT, do cancelamento do pedido de mudança de 

curso. 

13/01/20 
Divulgação do resultado

1
 na página eletrônica da CDARA (www.ufjf.br/cdara), a 

partir das 12h. 

14 a 17/01/20 
Prazo para os aprovados

2
 nas modalidades de transferência e ingresso de 

graduado entregarem na CAT os documentos para matrícula. 

28/01/20 1º edital de reclassificação
3
 (divulgado no site da CDARA a partir das 12h). 

29 e 30/01/20 
Prazo para os candidatos à transferência e ingresso de graduado convocados no 

1º edital de reclassificação entregarem na CAT os documentos para matrícula. 

04/02/20 2º edital de reclassificação
3
 (divulgado no site da CDARA a partir das 12h). 

05 e 06/02/20 
Prazo para os candidatos à transferência e ingresso de graduado convocados no 

2º edital de reclassificação entregarem na CAT os documentos para matrícula. 

11/02/20 3º edital de reclassificação
3
 (divulgado no site da CDARA a partir das 12h). 

12 e 13/02/20 
Prazo para os candidatos à transferência e ingresso de graduado convocados no 

3º edital de reclassificação entregarem na CAT os documentos para matrícula. 

                                                      
1
 Resultado dos pedidos de reinscrição, mudança de curso, transferência e ingresso de graduado. Os excedentes dos 

processos originários serão convocados pelos editais de reclassificação do respectivo processo seletivo, conforme 

cronograma divulgado na página eletrônica da CDARA (www.ufjf.br/cdara). 
2
 Os selecionados para mudança de curso e reinscrição não precisarão entregar documentação para matrícula. A 

atualização do cadastro no SIGA é feito pela CDARA, sem consulta ao interessado, desde que não tenha solicitado (até 

07/01/20) o cancelamento da sua inscrição neste processo. 
3
 Reclassificação dos candidatos à reinscrição, mudança de curso, transferência e ingresso de graduado, caso as vagas 

destas modalidades não tenham sido preenchidas. 
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QUADRO II - VAGAS OCIOSAS POR MODALIDADE DE INGRESSO – CAMPUS JUIZ DE FORA 

 

Curso 

Campus Juiz de Fora 

Vagas por modalidade 

I-Orig. II-Reinsc. 
III-Md. 

Campus 

IV-Md. na 

mesma 

área 

V-Md. 

curso 

VI-

Transf. 

mesmo 

curso 

VII-

Transf. 

mesma 

área 

VIII-

Grad. 

mesma 

área 

IX-

Grad. 
Total 

Administração - Diurno - - 5 - 5 5 - - - 15 

Administração - Noturno - - 5 - 5 5 - - - 15 

Ciência da Computação - Noturno - 4 - 7 2 - 2 7 - 22 

Ciência da Religião - Bacharelado - - - - - - - - 15 15 

Ciência da Religião - Licenciatura - - - - - - - - 15 15 

Ciências Contábeis  - Diurno - - - - 11 - - - 12 23 

Ciências Contábeis  - Noturno - - - - 10 3 - - 13 26 

Ciências Econômicas - Diurno 4 - - - 2 - 1 - 1 8 

Ciências Econômicas - Noturno           7 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Ciências Exatas - 5 - 15 - - 15 15 - 50 

Enfermagem 2 - - 8 - 15 5 - - 30 

Engenharia Ambiental e Sanitária - 1 - 2 2 - 1 1 - 7 

Engenharia Computacional - 2 - 3 2 - - 4 3 14 

Engenharia Elétrica Energia - 3 - 3 - - 3 - - 9 

Engenharia Elétrica Telecomunicações - 1 - 2 2 - 2 - - 7 

Estatística 3 3 - 5 3 3 4 5 - 26 

Farmácia - - 8 8 - 2 1 - - 19 

Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) 2 2 - 2 2 2 4 2 2 18 

Física (Bacharelado/Licenciatura)  - Diurno 4 4 - 4 4 2 2 2 2 24 

Física (Licenciatura) - Noturno - 10 - 20 10 10 10 10 5 75 

Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno - - - - - 2 1 17 2 22 

Geografia (Licenciatura) - Noturno 3 5 - 5 5 20 10 20 10 78 

História  (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno - - - 3 1 - - - - 4 
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Curso 

Campus Juiz de Fora 

Vagas por modalidade 

I-Orig. II-Reinsc. 
III-Md. 

Campus 

IV-Md. na 

mesma 

área 

V-Md. 

curso 

VI-

Transf. 

mesmo 

curso 

VII-

Transf. 

mesma 

área 

VIII-

Grad. 

mesma 

área 

IX-

Grad. 
Total 

Jornalismo - Diurno - - - - 1 - 1 - - 2 

Jornalismo - Noturno - - - 3 3 - 2 - - 8 

Letras Libras (Licenciatura) - 2 - 3 3 2 1 3 1 15 

Letras - Noturno (Licenciatura em Português/ 

Licenciatura em Inglês) 
- 2 - 1 3 1 1 1 1 10 

Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno 1 1 - 5 5 5 5 5 - 27 

Matemática (Licenciatura) - Noturno - 7 - 7 7 7 7 11 - 46 

Medicina - - 2 - - 2 - - - 4 

Medicina Veterinária - - - - - 2 - - - 2 

Nutrição 5 1 1 1 1 1 - - - 10 

Odontologia - - 1 - - 2 - - - 3 

Pedagogia (Licenciatura) - Diurno - 1 - 1 1 1 1 - - 5 

Psicologia - - - 4 3 - - - - 7 

Química (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno - 10 - - - - 10 10 - 30 

Rádio, TV e Internet 2 - - 4 - - - 1 - 7 

Serviço Social - Diurno - - - 3 - 4 - - - 7 

Serviço Social - Noturno - - - 1 - 2 - - - 3 

Turismo - Diurno  4 5 - 3 4 - - 3 4 23 

Turismo - Noturno  - 6 - 3 4 - - 3 4 20 

Total de vagas - Campus Juiz de Fora 37 76 23 127 102 99 90 121 91 766 
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QUADRO II - VAGAS OCIOSAS POR MODALIDADE DE INGRESSO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 

 

Curso 

Campus Governador Valadares 

Vagas por modalidade 

I-Orig. II-Reinsc. 
III-Md. 

Campus 

IV-Md. na 

mesma área 

V-Md. 

curso 

VI-

Transf. 

mesmo 

curso 

VII-

Transf. 

mesma 

área 

VIII-

Grad. 

mesma 

área 

IX-Grad. Total 

Administração - GV 18 4 4 4 4 4 4 4 4 50 

Ciências Contábeis - GV 5 5 5 5 5 5 5 5 16 56 

Ciências Econômicas - GV 2 2 2 2 1 2 5 2 5 23 

Direito – GV 3 1 - 3 2 1 - 1 1 12 

Educação Física (Bacharelado) - GV - 10 4 4 4 3 3 4 2 34 

Farmácia – GV 1 5 5 3 1 2 2 1 - 20 

Fisioterapia – GV - - - - 2 - - - - 2 

Medicina – GV 3 - - - - - - - - 3 

Nutrição – GV - 5 5 8 1 20 10 10 7 66 

Total de vagas - Campus Governador 

Valadares 32 32 25 29 20 37 29 27 35 266 
 

I-Orig.: Ingresso de excedentes dos processos seletivos públicos originários. 

II_Reinsc.: Reinscrição ao curso de origem. 

III-Md. Campus: Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura. 

IV-Md. na mesma área: Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre campi). 

V-Md. curso: Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

VI-Transf. mesmo curso: Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

VII-Transf. mesma área: Transferência de IES para curso de mesma área. 

VIII-Grad. mesma área: Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área.  

IX- Grad.: Ingresso para obtenção de outra graduação. 
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Quadro III – Possibilidades de realocação de vagas 

A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Administração (diurno e 

noturno) 

III-Mudança entre campi para curso de mesma 

nomenclatura. 

1º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

2º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

1º (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura)  

2º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 

1º (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

2º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

Ciência da Computação 

Noturno 

II-Reinscrição ao curso de origem. 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;  

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área.  

Ciências Contábeis 

Diurno 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 
IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

Ciências Contábeis 

Noturno 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

1º (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

2º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. 

                                                      
4
 Não haverá realocação de vagas para os cursos e modalidades não relacionada neste quadro. 

5
 A coluna B relaciona as modalidades de ingresso com vagas para ingresso no respectivo curso da coluna A. 

6
 A coluna C relaciona as modalidades para as quais poderão ser destinadas as vagas não ocupadas pela respectiva modalidade da coluna B. Havendo possibilidade de mais de uma 

realocação, elas ocorrerão na ordem indicada (ou seja, somente haverá realocação para a 2ª modalidade indicada na respectiva linha da coluna C se ainda restar vagas após a 1ª realocação).  
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A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Ciências Econômicas 

Diurno 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

1º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área)  

2º (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 
1º (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

2º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação 
1º(V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

2º(VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

Ciências Econômicas 

Noturno 

II-Reinscrição ao curso de origem. 

1º (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

2º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

3º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

4º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

5º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

6º (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área)  

7º (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

III-Mudança entre campi para curso de mesma 

nomenclatura. 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

3°(VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

4° (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

5° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área)  

6° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

7° (II-Reinscrição ao curso de origem) 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

1º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

2º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

3º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

4º (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área)  

5º (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

6º (II-Reinscrição ao curso de origem) 

7º (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 
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A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Ciências Econômicas 

Noturno 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

1º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

2º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

3º(VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área)  

4º (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

5º (II-Reinscrição ao curso de origem) 

6º (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

7º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 

 

1º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

2º (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área)  

3º (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

4º (II-Reinscrição ao curso de origem) 

5º (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

6º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

7º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

1º(VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área)  

2º (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

3º (II-Reinscrição ao curso de origem)   

4º (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura)  

5º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

6º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

7º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área.  

1º(IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

2º (II-Reinscrição ao curso de origem)   

3º (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura)  

4º(IV-Mudança de curso na mesma área(mesmo campus ou entre campi) 

5º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi))  

6º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

7º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 
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A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Ciências Econômicas 

Noturno 
IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. 

1º (II-Reinscrição ao curso de origem)   

2º (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

3º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

4º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

5º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

6º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

7º (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

Ciências Exatas 

II-Reinscrição ao curso de origem. 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;  
IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 
IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

Enfermagem 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

1º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

2º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2 º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

Engenharia Ambiental e 

Sanitária  

II-Reinscrição ao curso de origem. 

 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

3º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

4º (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

1º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

2º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 

Processo de Vagas Ociosas - UFJF 1/2020 - Página 11 de 26.  
 

A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

3º (II-Reinscrição ao curso de origem) 

4º (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área)  

Engenharia Ambiental e 

Sanitária 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (II-Reinscrição ao curso de origem) 

3º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

4° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (II-Reinscrição ao curso de origem) 

3º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

4º (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área;  

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

3º (II-Reinscrição ao curso de origem) 

4º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

Engenharia 

Computacional 

  

II-Reinscrição ao curso de origem 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

3° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

1° (II-Reinscrição ao curso de origem) 

2° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

3° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

1° (II-Reinscrição ao curso de origem) 

2° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

3° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área 

1° (II-Reinscrição ao curso de origem) 

2°(IV-Mudança de curso na mesma área (mesmo campus ou entre campi) 

3° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 
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A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Engenharia 

Computacional 
IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. 

1° (II-Reinscrição ao curso de origem) 

2° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

3° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

4° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

Engenharia Elétrica - 

Energia 

II-Reinscrição ao curso de origem. 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º(VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

1º (II-Reinscrição ao curso de origem) 

2º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (II-Reinscrição ao curso de origem) 

Engenharia Elétrica - 

Telecomunicações 

II-Reinscrição ao curso de origem. 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

3º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

1º (II-Reinscrição ao curso de origem) 

2º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

3º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (II-Reinscrição ao curso de origem) 

3º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (II-Reinscrição ao curso de origem) 

3º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

Estatística II-Reinscrição ao curso de origem. 
IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 

Processo de Vagas Ociosas - UFJF 1/2020 - Página 13 de 26.  
 

A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Estatística 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 
VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

(IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 
VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;  

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área. 
II-Reinscrição ao curso  

Farmácia 

III-Mudança entre campi para curso de mesma 

nomenclatura. 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

1º (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

2º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 

1° (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

2° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

3° (VII-Transferência de IES para curso de mesma área)  

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

1° (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

2° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

Filosofia 

(Bacharelado/Licenciatura) 

II- Reinscrição ao curso de origem. 

VII- Transferência de IES para curso de mesma área. 
IV- Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 
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A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Filosofia 

(Bacharelado/Licenciatura) 

V- Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 
VII- Transferência de IES para curso de mesma área. 

VI- Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 

VII- Transferência de IES para curso de mesma área.  VI- Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

VIII- Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área.  
 VII- Transferência de IES para curso de mesma área. 

IX- Ingresso para obtenção de outra graduação. 

Física - Diurno 

(Bacharelado/Licenciatura)  

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi)) 
V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 
VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 
VII-Transferência de IES para curso de mesma área 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área 
IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. II-Reinscrição ao curso de origem. 

Física (Licenciatura) - 

Noturno 

III-Mudança entre campi para curso de mesma 

nomenclatura) 
IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre campi 
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A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Física (Licenciatura) - 

Noturno 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi 
V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 
VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 
VII-Transferência de IES para curso de mesma área 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área 
IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. II-Reinscrição ao curso de origem. 

Geografia - Diurno 

(Bacharelado/Licenciatura)  

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 

1° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

2° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área 
1° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

2° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área 

1° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

2° (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

3° (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação 
1°(VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

  2°(VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

Geografia (Licenciatura) 

- Noturno 
II-Reinscrição ao curso de origem. 

1°(IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

3°(VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

4°(VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

5°(VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 
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A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Geografia (Licenciatura) 

- Noturno 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi 

1° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

2° (II-Reinscrição ao curso de origem.) 

3° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

4° (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

5° (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

1° (II-Reinscrição ao curso de origem.) 

2° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi) 

3° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

4° (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

5° (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura 

1° (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

2° (II-Reinscrição ao curso de origem.) 

3° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área 
1° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

2° (II-Reinscrição ao curso de origem.)  

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área 
VII-Transferência de IES para curso de mesma área 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação 

1° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área) 

2° (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

3° (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

História Diurno 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi 
V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

Jornalismo Diurno 
V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 
VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 

Processo de Vagas Ociosas - UFJF 1/2020 - Página 17 de 26.  
 

A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Jornalismo Diurno VII-Transferência de IES para curso de mesma área. V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi  

Jornalismo Noturno 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

1º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

2º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

1º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

2º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

Letras Libras 

II-Reinscrição ao curso de origem. 
1° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área)          

2° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 
V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 
VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área;  

1° (II-Reinscrição ao curso de origem) 

2° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. 
1° (II-Reinscrição ao curso de origem) 

 2° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área 

Letras - Noturno 

(Licenciatura em 
II- Reinscrição ao curso de origem. 

IV- Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 
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A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Português e Licenciatura 

em Inglês) 
IV- Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 
VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 
VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área.  

Matemática Diurno 

II-Reinscrição ao curso de origem. VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 
VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área; 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 
VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 
VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;  

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área;  
VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

Matemática Noturno 

II-Reinscrição ao curso de origem. VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 
VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 

Processo de Vagas Ociosas - UFJF 1/2020 - Página 19 de 26.  
 

A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 
V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

Matemática Noturno 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área. 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

Nutrição 

II-Reinscrição ao curso de origem. III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura 

III-Mudança entre campi para curso de mesma 

nomenclatura 

1° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi).) 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

1° (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

2° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi).) 

3° (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura.) 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 

1º (II-Reinscrição ao curso de origem)  

2° (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

3° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

Odontologia 

III-Mudança entre campi para curso de mesma 

nomenclatura 
VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 
II-Reinscrição ao curso de origem 

Pedagogia Diurno II-Reinscrição ao curso de origem. 

1º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

2º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi))  
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A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

3º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

4º(VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

Pedagogia Diurno 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

1º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

2º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área)  

3º (II-Reinscrição ao curso de origem)   

4º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

1º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área)  

2º(II-Reinscrição ao curso de origem)   

3º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

4º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 

1º (II-Reinscrição ao curso de origem)   

2º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

3º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

4º (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. 

1º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi))  

2º (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura) 

3º (II-Reinscrição ao curso de origem)   

4º (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi)) 

Psicologia 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 
V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi). 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

Rádio, TV e Internet 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 
VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;  

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área;  

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 

Processo de Vagas Ociosas - UFJF 1/2020 - Página 21 de 26.  
 

A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Serviço Social Diurno 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 
VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

Serviço Social Noturno 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 
VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

Turismo Diurno 

II-Reinscrição ao curso de origem. 

1° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;) 

2° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

3° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

4° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

1° (II-Reinscrição ao curso de origem)   

2° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

3° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;) 

4° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi) 

1° (II-Reinscrição ao curso de origem)  

2° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;) 

3° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

4° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

VIII- Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área 

1°(II-Reinscrição ao curso de origem)   

2° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

3° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

4° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 
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A) Curso4  

Campus Juiz de Fora 
B) Vagas destinadas5 à modalidade: C) Possibilidade de realocação6 para a modalidade: 

Turismo Diurno IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. 

1°(II-Reinscrição ao curso de origem)   

2° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

3° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

4° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;) 

Turismo Noturno  

II-Reinscrição ao curso de origem 

1° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;) 

2° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

3° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

4° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo 

campus ou entre campi). 

1°(II-Reinscrição ao curso de origem)  

2° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

3° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;) 

4° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre 

campi) 

1°(II-Reinscrição ao curso de origem)  

2° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;) 

3° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

4° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na 

mesma área 

1°(II-Reinscrição ao curso de origem)  

2° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

3° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

4° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação 

1°(II-Reinscrição ao curso de origem)  

2° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

3° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

4° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área;) 
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A) Curso - Campus 

Governador Valadares 
B) Vagas destinadas à modalidade: C) Possibilidade de realocação para a modalidade: 

Administração - GV 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma 

área.  

1º (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação) 

2º (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

Ciências Econômicas - 

GV 

II-Reinscrição ao curso de origem. 

1° (III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

2° (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura.) 

3° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou 

entre campi). 

4° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

5°( VII-Transferência de IES para curso de mesma área.) 

6° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma 

área.) 

7° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

III-Mudança entre campi para curso de mesma 

nomenclatura 

1° II-Reinscrição ao curso de origem. 

2° (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura.) 

3° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou 

entre campi). 

4° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

5°( VII-Transferência de IES para curso de mesma área.) 

6° (VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma 

área.) 

7° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus 

ou entre campi). 

1°(II-Reinscrição ao curso de origem.) 

2°(III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

3° (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura.) 

4° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi)) 

5°( VII-Transferência de IES para curso de mesma área.) 

6°(VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área.) 

7° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 
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A) Curso - Campus 

Governador Valadares 
B) Vagas destinadas à modalidade: C) Possibilidade de realocação para a modalidade: 

Ciências Econômicas - 

GV 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi) 

1°(II-Reinscrição ao curso de origem.) 

2°(III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

3° (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura.) 

4° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou 

entre campi). 

5°( VII-Transferência de IES para curso de mesma área.) 

6°(VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área.) 

7° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 

1°(II-Reinscrição ao curso de origem.) 

2°(III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

3° (VII-Transferência de IES para curso de mesma área.) 

4° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou 

entre campi). 

5° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi) 

6°(VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área.) 

7° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área 

1°(II-Reinscrição ao curso de origem.) 

2°(III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

3° (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura.) 

4° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou 

entre campi). 

5° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi) 

6°(VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área.) 

7° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma 

área. 

1°(II-Reinscrição ao curso de origem.) 

2°(III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

3° (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura.) 

4°(IV-Mudança de curso na mesma área (mesmo campus ou entre 
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A) Curso - Campus 

Governador Valadares 
B) Vagas destinadas à modalidade: C) Possibilidade de realocação para a modalidade: 

Ciências Econômicas - 

GV 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma 

área. 

campi). 

5° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi) 

6° (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

7° (IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação.) 

1°(II-Reinscrição ao curso de origem.) 

2°(III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura) 

3° (VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura.) 

4° (IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou 

entre campi). 

5° (V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi) 

6° (VII-Transferência de IES para curso de mesma área) 

7°(VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área.) 

Direito- GV 

II-Reinscrição ao curso de origem. 
IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus 

ou entre campi). 
VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 
IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 
V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma 

área. 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. 
IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre 

campi). 

Educação Física 

(Bacharelado) - GV 

II-Reinscrição ao curso de origem. V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

III-Mudança entre campi para curso de mesma 

nomenclatura. 
V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

IV-Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou 

entre campi). 
III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura. 

V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 
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A) Curso - Campus 

Governador Valadares 
B) Vagas destinadas à modalidade: C) Possibilidade de realocação para a modalidade: 

Educação Física 

(Bacharelado) - GV 

VI-Transferência de IES para curso de mesma 

nomenclatura. 
III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura. 

VII-Transferência de IES para curso de mesma área. III-Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura. 

VIII-Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma 

área.  
II-Reinscrição ao curso de origem. 

IX-Ingresso para obtenção de outra graduação. 
VI-Transferência de IES para curso de mesma nomenclatura. 

Fisioterapia- GV  V-Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi). 

 

 


