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ERRATA Nº 001 AO EDITAL Nº 11/2020 - VESTIBULAR PARA O PRIMEIRO SEMESTRE 

DE 2021 DO CENTRO UNIVERSITARIO DE MINEIROS – UNIFIMES 

"Dispõe sobre a alteração das datas 
de inscrição, resultado e matrícula." 

 

O Centro Universitário de Mineiros, através de sua Reitora e da Comissão Permanente de 

Processo Seletivo, torna público a todos os interessados a alteração das datas de inscrição, resultado 

e matrícula, a saber: 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO VESTIBULAR 

Inscrições Das 15:00 do dia 22/09/2020 às 
23:59 do dia 13/12/2020 

Resultado do Vestibular e convocação da primeira chamada 14/12/2020 

MATRÍCULAS: 15 a 18/12/2020 
➢ Dia 15/12/2020 = Cursos de Administração, Agronomia e Sistemas de Informação.  
➢ Dia 16/12/2020 = Cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Educação Física e 

Engenharia Civil. 
➢ Dia 17/12/2020 = Cursos de Direito e Psicologia; 
➢ Dia 18/12/2020 = Cursos de Medicina Veterinária e Pedagogia. 

 

3.3 As inscrições para o vestibular, ocorrerão no período das 17:00 do dia 21/09/2020 às 23:59 do 

dia 13/12/2020. As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet, através da página 

www.unifimes.edu.br, onde consta o Edital e formulário de inscrição a ser devidamente preenchido.  

 

3.13 A LISTAGEM OFICIAL com as inscrições deferidas e indeferidas, será publicada juntamente com 

o resultado no dia 14/12/2020, nos murais da UNIFIMES e na página www.unifimes.edu.br. 

 

4.2 A declaração ou atestado médico e o anexo II deverão ser entregues no período destinado às 
inscrições: 22/09 a 13/12, no ato da inscrição, juntamente com o histórico escolar ou boletim de 
desempenho do ensino médio, conforme especificação do item 3.6. 

 

8.1 A relação dos candidatos aprovados e convocados em Primeira Chamada no Vestibular da 

UNIFIMES, será divulgada nos murais e no site da UNIFIMES www.unifimes.edu.br, em ordem 

http://www.unifimes.edu.br/
http://www.unifimes.edu.br/


 

 

2 

 

alfabética e com a respectiva classificação, de acordo com a Lei nº 11.331/2006, no dia 14 de 

dezembro de 2020. 

 

9.3 As matrículas dos candidatos classificados no vestibular, da Unidade de Mineiros, em primeira 

chamada, serão realizadas no período de 15 a 18/12/2020, das 07:00 as 11:00 e das 13:00 às 18:00 

exclusivamente na UNIDADE I – UNIFIMES, situada à Rua 22, s/nº, Setor Aeroporto – Mineiros-GO, 

obedecendo a seguinte ordem de atendimento por curso: 

➢ Dia 15/12/2020 = Cursos de Administração, Agronomia e Sistemas de Informação.  

➢ Dia 16/12/2020 = Cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Educação Física e 

Engenharia Civil. 

➢ Dia 17/12/2020 = Curso de Direito e Psicologia; 
➢ Dia 18/12/2020 = Cursos de Medicina Veterinária e Pedagogia. 

 

 

 

Mineiros-GO, 23 de setembro de 2020. 

Comissão de Processos Seletivos 
 


