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O Pró-Reitor de Graduação da UFJF, no exercício de suas funções, resolve retificar o Edital 09/2020, nos seguintes 

termos: 

 

1 –Os itens destacados a seguir passam a ter a seguinte redação: 

 

4.14    O comprovante definitivo de inscrição, prova do deferimento e efetivação da inscrição em quaisquer dos 

módulos, deve ser impresso pelo candidato conforme seu módulo de inscrição através do site da Copese 

(www2.ufjf.br/copese/):  

a) Para candidatos do módulo III: a partir das 15 horas do dia 09 de fevereiro de 2021 até as 12 horas do último dia 

de provas para este módulo.  

b) Para candidatos do módulo II: a partir das 15 horas do dia 16 de junho de 2021 até as 12 horas do último dia de 

provas para este módulo.  

c) Para candidatos do módulo I: a partir das 15 horas do dia 30 de junho de 2021 até as 12 horas do último dia de 

provas para este módulo. 

9.2    As provas terão início às 13h e término às 17h30. Para candidatos do módulo III serão aplicadas nos dias 27 e 28 

de fevereiro de 2021; para candidatos do módulo II serão aplicadas nos dias 26 e 27 de junho de 2021; e as provas para 

candidatos do módulo I, nos dias 10 e 11 de julho de 2021.  

 

10.4    Os resultados dos módulos I, II e III serão publicados de acordo com o cronograma a seguir:  

QUADRO XI – CRONOGRAMA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

PROGRAMADE 
INGRESSO 

EVENTO DATA HORÁRIO 

MÓDULOIII 

Resultado da prova de habilidade específica 01/10/2020 

15horas 

Relação candidato/vaga  09/02/2021 

Notas das provas 07/04/2021 

Resultado final (após recursos) 15/04/2021 

MÓDULOS I e II 

(RETIFICADO PELOS EDITAIS 
01/2021 e 06/2021) 

Notas das provas  22/09/2021 

Resultado final (após recursos) 29/09/2021  

11.2.1     Os recursos concernentes às formulações das questões e aos gabaritos de cada prova deverão ser 

protocolados pelo candidato ou representante de estabelecimento de ensino junto à Central de Atendimento, no 

Prédio da Reitoria, Rua José Lourenço Kelmer, s/n Campus da UFJF, Bairro São Pedro em Juiz de Fora – MG OU enviados 

por e-mail para o endereço eletrônico vestibular@ufjf.edu.br, de 09 às 16 horas, nos dias: 1° de março de 2021 para 

provas do módulo III; 28 de junho de 2021 para provas do módulo  II e 12 de julho de 2021 para provas do módulo I. 
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11.2.2     O resultado dos recursos e o gabarito oficial serão divulgados no dia 15 de abril de 2021 para o módulo III, e 

para os módulos I e II no dia 26 de agosto de 2021, no site da Copese. 

11.3.6     Os recursos concernentes às notas das provas dos módulos I e II devem ser interpostos no dia 23 de setembro 

de 2021. Todos os demais procedimentos seguem estritamente o disposto no 11.3.  

 

 

 

Juiz de Fora, 26 de maio de 2021. 

 

 

 

Cassiano Caon Amorim 

Pró-Reitor de Graduação 

 


