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CONCURSO VESTIBULAR 2019 - HABILIDADES – 1ª CHAMADA 

1º Semestre Letivo 

ESCALA DE ATENDIMENTO 
 

Local de Atendimento 

 

CENTRO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS - CAD II 

Avenida Antônio Carlos, 6627 - Campus Pampulha - Belo Horizonte - Minas Gerais  

 

 

 

ATENÇÃO: 

 

 Os candidatos com entrada para o 2º Semestre de 2019 deverão realizar o registro acadêmico,via internet, e  aguardar a divulgação da 

data e local para efetuarem o Registro Acadêmico e Matrícula presenciais a ser publicado na página www.ufmg.br/drca.  



 

Página 2 de 3 

 

 

 

MODALIDADE AÇÃO AFIRMATIVA 

1.1 
Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com deficiência e com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo per capita, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras (Lei 12.711/2012) 

1.2 
Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) 

2.1 
Candidatos com deficiência e com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas brasileiras (Lei 12.711/2012) 

2.2 
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012) 

3.1 
Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas e com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas brasileiras (Lei 12.711/2012) 

3.2 
Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012) e que 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) 

4.1 
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras (Lei 
12.711/2012) 

4.2 
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012) 
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ESCALA DE ATENDIMENTO - CONCURSO VESTIBULAR 2019 HABILIDADES - 1ª CHAMADA 
1º Semestre Letivo 

Curso Dia Horário 

Artes Visuais 21  de fevereiro de 2019 13:00 as 17:00h 

Cinema de Animação e Artes Digitais 21 de fevereiro de 2019 13:00 as 17:00h 

Design de Moda 21 de fevereiro de 2019 13:00 as 17:00h 

Música Bacharelado 21 de fevereiro de 2019 13:00 as 17:00h 

Música Licenciatura 22 de fevereiro de 2019 09:00 as 11:00h 

Teatro 22 de fevereiro de 2019 09:00 as 11:00h 

 


