VESTIBULAR 2019/1
MEDICINA – ALFENAS E BELO HORIZONTE
CALENDÁRIO DO VESTIBULAR
21/06 a 17/09/2018 (15 horas) – Período das Inscrições
17/07 a 06/08/2018 – Valor da inscrição c/ desconto: R$ 225,00
07/08 a 21/08/2018 – Valor da inscrição c/ desconto: R$ 250,00
22/08 a 31/08/2018 - Valor da inscrição c/ desconto: R$ 275,00
01/09 a 09/09/2018 - Valor da inscrição c/ desconto: R$ 300,00
10/09 a 17/09/2018 – Valor da inscrição: R$ 350,00
17/09/2018 - Divulgação dos endereços dos locais de provas de todas as cidades
17/09/2018 - Encerramento das inscrições para Medicina (15 horas)
17/09/2018 - 2ª via do boleto para pagamento da inscrição até às 17 horas
17/09/2018 - Última data para envio de laudo médico
18/09/2018 - Impressão do cartão definitivo de inscrição (a partir das 17 horas)
23/09/2018 (domingo) – Prova Medicina – BH – das 9h às 13 horas (horário de Brasília)
23/09/2018 (domingo) – Prova Medicina – Alfenas – das 15h30min às 19h30min (horário de Brasília)
23/09/2018 - Divulgação do gabarito preliminar, a partir das 21 horas, pelo site
24/09/2018 – Recurso de questão de prova até às 23h59min. Preenchimento do formulário pelo site.
01/10/2018 - Divulgação do gabarito definitivo, a partir das 15 horas, pelo site
09/10/2018 – Resultado do vestibular (a partir das 19 horas, pelo site www.unifenas.br/vestibular)
*18 e 19/10/2018 – Matrícula (1ª chamada) no câmpus em que o curso será oferecido ou pela Internet
22/10/2018 – Início das chamadas da lista de espera de Medicina (Alfenas e BH), a partir das 17 horas.
23/10/2018 - Reopção de curso (liberação da lista com os cursos disponíveis para matrícula)
Matrícula Presencial nos Câmpus (1ª chamada):
Câmpus de Alfenas - 18 e 19 de outubro de 2018 - das 9 horas às 21 horas
Câmpus de Belo Horizonte - 18 e 19 de outubro de 2018 - das 9 horas às 19 horas
*O candidato convocado que optar por fazer a matrícula nos câmpus poderá, caso queira, se for em Alfenas,
efetuar o pagamento do boleto, no horário de 10 às 15 horas, nas agências bancárias existentes no câmpus. Em
outros horários, o pagamento deverá ser realizado em qualquer agência bancária, para apresentação na
efetivação da matrícula.
OBSERVAÇÃO: No Câmpus de Belo Horizonte, NÃO HÁ agência bancária, portanto, o candidato deverá levar o
boleto quitado, bem como os demais documentos
Endereços dos Câmpus:
Câmpus de Alfenas - Rodovia MG, 179, km 0, Trevo, Alfenas – MG, CEP 37132-440.
Câmpus de Belo Horizonte: Unidade Jaraguá: Rua Boaventura, 50, Bairro Universitário, Belo Horizonte – MG,
CEP 31270-020.
Matrículas Requeridas pela Internet:
As matrículas poderão ser requeridas pela Internet http://matricula.unifenas.br. Neste caso, os documentos
deverão ser enviados, por Sedex, até o dia (útil) seguinte à data determinada para a matrícula. Será considerada a
data da postagem e não a do recebimento dos documentos pela Unifenas. A matrícula somente será considerada
efetivada se o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais for impresso, assinado e remetido à UNIFENAS pelos
Correios, acompanhado pela documentação exigida.
OBSERVAÇÃO: Se houver irregularidade na documentação, a matrícula será indeferida. Não haverá prazos ou
diligências para suprir ou substituir documentos.

