
2º PROCESSO SELETIVO 2010 – VESTIBULAR 
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Consulte o Edital nos 110 e sua retificação (Edital no 112) disponíveis no 
site www.copese.ufla.br, para inteirar-se dos detalhes e das normas 

que regem o Processo Seletivo. 
 

 
 INSCRIÇÕES 

 PERÍODO: de 31 de maio a 16 de junho de 2010     -     TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 80,00 

 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  

 CPF (Cadastro de Pessoa Física) do candidato e um dos seguintes documentos de identidade: 
Carteiras de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias 
Militares, Polícias Civis, além das expedidas por Ordens ou Conselhos criados por Lei Federal e 
controladores do exercício profissional, desde que contenham fotografia e o nº da identidade que 
lhes deu origem, ou também Carteira Nacional de Habilitação. Para candidato estrangeiro, os 
documentos válidos são: Carteira de Estrangeiro ou passaporte visado. 

 COMO EFETUAR A INSCRIÇÃO: A inscrição deverá ser feita pela Internet no endereço 
www.copese.ufla.br, a partir das 8 horas do dia 31/5/2010 até as 18 horas do dia 16/6/2010 (horário 
de Brasília). O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 16/6/2010.  

 SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 A UFLA empregará os termos do artigo 1º do Decreto nº 6.593, de 2/10/2008, conforme 

especificado no item 2.10 do Edital 110. 
 Período: 31 de maio a 6 de junho de 2010 

  Como proceder: a isenção deverá ser solicitada no ato da inscrição, no endereço 
www.copese.ufla.br. 

 CURSOS (NOTURNOS)  
 Presenciais: Filosofia, Letras e Administração Pública. 
 À distância: Física (Este curso não será mais oferecido para o 2º semestre letivo de 2010, 

conforme EDITAL Nº 115 – COPESE/UFLA, disponível na página www.copese.ufla.br) 

 PROVAS 
 DATA: 18 de julho de 2010  -  HORÁRIO: das 8 às 12h30  (Período da manhã). 

 CIDADES DE APLICAÇÃO: 
 Cursos Presenciais: Lavras, Alfenas e Belo Horizonte 
 Física: Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Montes Claros, Sete Lagoas e Varginha 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Conteúdo curricular do ensino fundamental e médio (disponível no site 
www.copese.ufla.br)  

 OBRAS LITERÁRIAS: Sagarana – Guimarães Rosa (Adotadas duas narrativas: “Sarapalha” e “O Burrinho 
Pedrês”) 

Noite na Taverna  – Álvares de Azevedo 
Vidas Secas – Graciliano Ramos 

 INFORMAÇÕES:  
Fones: 35.3829.1133/1120/1558  -  Site: www.copese.ufla.br  -   E-mail: copese@copese.ufla.br 
 


