
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PRG 
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO - COPESE 

RESULTADO DO 2º PROCESSO SELETIVO 2007 - VESTIBULAR 
A Comissão Permanente de Processo Seletivo da UFLA divulgará a RELAÇÃO DOS 

APROVADOS e a LISTA DE ESPERA a partir do dia 4/8/2007.  
 

♦ “Relação dos Aprovados” – será apresentada em ordem alfabética, por curso, afixada na COPESE/UFLA 
e publicada na Internet  ( http://www.copese.ufla.br ).  

 

♦ “Lista de Espera” – será apresentada em ordem alfabética, por curso, afixada na COPESE/UFLA e 
publicada na Internet  ( http://www.copese.ufla.br ). 

  
INFORMAÇÕES SOBRE O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

TELEFONES: ( 35 ) 3829-1133 e 1120 -  E-mail: copese@ufla.br 
 

DIRETORIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - DRCA 
 

INFORME SOBRE A MATRÍCULA 
 

A matrícula dos aprovados será realizada conforme o quadro abaixo: 
13/8/2007 -  Noturno 14/8/2007 15/8/2007 16/8/2007 

Educação Física Agronomia Engenharia Agrícola Ciência da Computação 
Matemática Administração Engenharia Florestal Engenharia de Alimentos 

Sistemas de Informação  Medicina Veterinária Ciências Biológicas 
  Zootecnia Química 
13h30 às 16h30 e 19 às 21 h 13h30 às 16h30 13h30 às 16h30 13h30 às 16h30 
 

                  As vagas decorrentes da não-efetivação da matrícula pelos candidatos aprovados no 2º Processo 
Seletivo de 2007 – Vestibular  serão preenchidas pelos candidatos da "Lista de Espera", conforme Edital nº 86 
COPESE/UFLA. O preenchimento dessas vagas será por ordem de classificação da “Lista de Espera”, por 
curso. Serão convocados somente os candidatos que manifestarem interesse pela vaga, conforme instruções a 
seguir: 
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELA VAGA 
 

Conforme item 6.4 do Edital nº 86 – COPESE UFLA -  o candidato da “Lista de Espera” deverá 
manifestar interesse pela vaga, no período de 7 a 16/8/2007, impreterivelmente.  

A manifestação do interesse pela vaga  poderá ser efetuada na Internet (www.drca.ufla.br ou  
www.copese.ufla.br) ou na  DRCA (Prédio da Reitoria), nos seguintes horários:  das 7h15 às 10h45 e das 
13h15  às 16h45, no período acima citado. 

O Candidato da Lista de Espera que não manifestar interesse pela vaga perderá o direto a ela e não será 
convocado para as chamadas subseqüentes, caso haja necessidade de convocação pela DRCA. 

As chamadas para a realização da matrícula para preenchimento das vagas decorrentes obedecerão ao 
calendário e à forma de convocação descrita a seguir:      
 
 

2ª chamada: 17/8/2007 -  INTERNET E LISTA AFIXADA NO PRÉDIO DA DRCA/UFLA (9 horas)  
 20/8/2007  - MATRÍCULA (início:  13h30  e término:  16h30)  

MATRÍCULA CURSO NOTURNO: (13h30 às l6h30 e 19 às 21 horas) 

3ª chamada: 21/8/2007 -  INTERNET E LISTA AFIXADA NO PRÉDIO DA DRCA/UFLA (9 horas)  
 23/8/2007  - MATRÍCULA (início:  13h30  e término:  16h30)  

MATRÍCULA CURSO NOTURNO: (13h30 às l6h30 e 19 às 21 horas) 

4ª chamada: 24/8/2007 -  INTERNET E LISTA AFIXADA NO PRÉDIO DA DRCA/UFLA (9 horas)  
 27/8/2007  - MATRÍCULA (início:  13h30  e término:  16h30)  

MATRÍCULA CURSO NOTURNO: (13h30 às l6h30 e 19 às 21 horas) 



Demais chamadas: Início: 28/8/2007 e término dia 21/9/2007 – Convocações em quaisquer dias, nesse período.    
Sugerimos verificação diária na INTERNET E NO PRÉDIO DA DRCA/UFLA  

Será de única e exclusiva responsabilidade do candidato inteirar-se  das datas e das 
listas de convocações, bem como    manifestar interesse pela vaga . 

 

LOCAL E HORÁRIOS DE MATRÍCULA 
O local de realização da matrícula será informado posteriormente, na Internet (www.drca.ufla.br). 
Para preenchimento dos formulários de matrícula, haverá orientação por parte do pessoal da Diretoria de 

Registro e Controle Acadêmico somente nos seguintes horários:  13h30,  14h30, 15h30 e 16h30. Para os Cursos 
Noturnos, haverá orientação também das 19 às 21 horas.  Após as 16h30 e 21 horas (para Cursos Noturnos),  
estarão encerrados os preenchimentos dos formulários.   

A matrícula deverá ser feita pelo CANDIDATO ou mediante PROCURAÇÃO registrada em Cartório.  O 
responsável  pela realização da matrícula não deverá assumir outros compromissos no período dedicado a ela.   

No ato da matrícula, será feita a COLETA DA IMPRESSÃO DIGITAL de todos os calouros. 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MATRÍCULA DE CALOUROS 
   

Conforme Edital 86 – COPESE/UFLA, os candidatos classificados no 2º Processo Seletivo de 2007 – 
VESTIBULAR – deverão apresentar os seguintes documentos: 

 
a. Requerimento de matrícula e ficha-cadastro, em formulário próprio, fornecidos pela Diretoria de Registro e 

Controle Acadêmico da Universidade; 
b. Duas (2) fotos 3x4, iguais e recentes; 
c. Documento original e duas (2) cópias autenticadas, tamanho A4, dos seguintes documentos: 

 Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; 
 Histórico Escolar do Ensino Médio. 

d. Cópia tamanho A4, dos seguintes documentos: 
 Certidão de Nascimento ou de Casamento; 
 Cédula de Identidade; 
 CPF; 
 Título de Eleitor e comprovante de quitações eleitorais, para maiores de 18 anos; 
 Prova de quitação com o serviço militar, para maiores de 18 anos do sexo masculino; 

e. Comprovante original de pagamento da taxa de matrícula, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), que deverá 
ser efetuada em qualquer agência bancária, conta corrente  37.672-8, agência 0364-6 do Banco do Brasil. 
No câmpus da UFLA, há uma agência do Banco do Brasil, cujo horário de funcionamento é das 10 horas 
às 15 horas. Não aceitaremos depósito via envelope, nem agendamento. 

 
Obs.: Não será realizada a matrícula do candidato que deixar de apresentar  quaisquer          

documentos relacionados acima.   
 
                        

APROVEITAMENTO DE ESTUDO 
 

Ao matricular-se, o aluno poderá requerer, no ato da matrícula, no Colegiado do seu Curso, o 
aproveitamento de disciplina(s) do seu curso realizada(s) em nível superior. Para isso, deverá anexar ao pedido 
o histórico escolar, além do(s) programa(s) (conteúdo programático) das disciplinas cursadas. 

 
O candidato deverá observar atentamente os aproveitamentos de estudos deferidos, uma vez que a 

revisão desses conteúdos  só poderá ser solicitada até o dia 17/9/2007, após o início do 2o semestre letivo de 
2007. 

INFORMAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA: 
TELEFONES – ( 35 ) 3829-1134, 1135, 1561 e 1562  -  E-mail: drca@ufla.br 

LAVRAS – DRCA – JULHO/2007  


