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VESTIBULAR DE DEZEMBRO 
MANUAL DO CANDIDATO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORMIGA-MG 
 
 

Prezado(a) candidato(a), 

 

 

A responsabilidade com a formação de seus alunos tem sido a tônica da FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL DE FORMIGA-MG – FUOM, mantenedora do Centro Universitário de Formiga-MG, ao 

longo de toda a sua existência. 

Por isso, sua opção por um dos cursos do Vestibular de Dezembro do UNIFOR-MG reforça em 

nós o compromisso de continuarmos oferecendo um ensino de qualidade que contribua para a sua 

entrada no concorrido mercado de trabalho, propiciando-lhe, ainda, uma melhor formação para a vida. 

Além de uma invejável infraestrutura física e laboratorial, para melhor atender às suas 

necessidades acadêmicas, a Instituição conta com um seleto corpo docente, composto por especialistas, 

mestres e doutores. 

O uso de novas tecnologias no campo educacional e os modernos laboratórios em todas as 

áreas de ensino formam os instrumentos adequados para que você, nosso(a) futuro(a) aluno(a), tenha 

uma formação acadêmica aprimorada e esteja apto(a) para enfrentar os desafios no dia a dia da vida 

profissional. 

O Centro Universitário se preocupa, também, com o seu lazer. Prova disso, é que você terá, à 

sua disposição, o agradável espaço do Clube UNIFOR-MG, com confortável infraestrutura, dotada de 

piscinas, quadra poliesportiva, campo de futebol society, academia de musculação e muita área verde. 

Tudo isso aproxima o Centro Universitário do aluno e da sociedade. 

O UNIFOR-MG faz questão de adaptar-se, constantemente, às exigências do mercado de trabalho e 

às necessidades dos alunos e se estabelece como a Instituição de Ensino Superior da região que mais 

atende ao universitário em sua caminhada rumo ao futuro. 

 

 

Um abraço! 

   

 
Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão 

Reitor 
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Histórico 

 
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FORMIGA-MG – FUOM é uma entidade sem fins lucrativos, 

criada em 22 de janeiro de 1963. Devido aos grandes investimentos realizados, a FUOM é a maior 
Instituição de ensino particular do interior de Minas Gerais. É mantenedora do Centro Universitário de 
Formiga-MG e do Colégio UNIFOR. A FUOM projeta-se, cada vez mais, no cenário da educação superior, 
seja pela solidez de suas bases, pela qualidade do ensino oferecido, como pelas parcerias empreendidas 
visando à responsabilidade social. 
 

Ao longo da sua história, a FUOM vivenciou evoluções na estrutura física e nas estruturas 
administrativa e pedagógica. Como mantenedora do Centro Universitário de Formiga-MG, beneficia 
vários segmentos de Formiga e região, por meio das diversas atividades de extensão voltadas para a 
comunidade. As atividades de Iniciação Científica e Pesquisas favorecem a integração e a promoção do 
desenvolvimento da região Centro-Oeste de Minas Gerais. Dessa forma, impõe novos paradigmas e 
conceitos educacionais.  
 
INFRAESTRUTURA  

O campus cresce à medida que avançam seus diversos cursos. O objetivo é atender melhor aos 
alunos e à comunidade. Com excelente acabamento, as instalações oferecem conforto aos corpos 
discente e docente: ampla Biblioteca (uma das maiores da região); Centro de Documentação 
Arquivística (CDARQ); Estação Climatológica; Ambulatório de Enfermagem Preventiva; Salão Nobre; 
Salão de Eventos; Sala Multimeios; além de modernos laboratórios: 

• Ateliê de Arquitetura 

• Brinquedoteca 

• Campo de Futebol 

• Centro de Análises de Águas e Resíduos (CENAR) 

• Centro de Estética 

• Centro Veterinário de Acolhimento e Guarda de Animais (CVAGA) 

• Clínica Escola de Saúde do UNIFOR-MG (CLIFOR) 

• Clínica de Medicina Veterinária do UNIFOR-MG (CLIMVET) 

• Clube UNIFOR-MG 

• Empresa Simulada e Sala de Auditoria Contábil 

• Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) 

• Estação Meteorológica 

• Fazenda Laboratório do UNIFOR-MG 

• Ginásio Olímpico 

• Laboratório de Anatomia 

• Laboratório de Anatomia e Patologia 

• Laboratório de Biblioteconomia 

• Laboratório de Biomecânica e Condicionamento Físico 

• Laboratório de Cartografia, Topografia e Entomologia 

• Laboratório de Ciências da Terra e Materiais de Construção  

• Laboratório de Cineantropometria 

• Laboratório de Conservação e Preservação de Documentos (LCPD) 

• Laboratório de Engenharia Aplicada e Metrologia  

• Laboratório de Estruturas Metálicas e de Madeira 

• Laboratório de Fisioterapia I e de Estética I 
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• Laboratório de Fisioterapia II e de Estética II 

• Laboratório de Hidráulica, Hidrologia e Fenômenos de Transporte 

• Laboratório de Informática – Contabilidade Comercial e Tributária 

• Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Tecnologia de Alimentos 

• Laboratório de Irrigação e Mecanização Agrícola 

• Laboratório de Microbiologia 

• Laboratório de Microscopia 

• Laboratório de Mineralogia 

• Laboratório de Operações Unitárias, Materiais e Termodinâmicas 

• Laboratório de Parasitologia, Fisiopatologia da Reprodução e Análises Clínicas 

• Laboratório de Pedagogia 

• Laboratório de Programação 

• Laboratório de Química e Bioquímica 

• Laboratório de Redes & Hardware 

• Laboratório de Semiologia e Semiotécnica 

• Laboratório de Sistemas Computacionais 

• Laboratórios de Desenho Técnico I, II e III 

• Laboratórios de Informática I, II, III, IV e V 

• Laboratórios de Iniciação Científica 

• Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) 

• Núcleo de Pesquisas 

• Pista de Atletismo 

• Quadra Poliesportiva Externa  

• Sala de Dança 

 
Relacionando-se com a sociedade, promovendo o crescimento e a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade, o UNIFOR-MG oferece à população serviços gratuitos na Clínica Escola de Saúde 
(CLIFOR), no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) e no Centro de Estética para beneficiários do programa 
Bolsa Família.  

A qualidade de seus cursos vem sendo comprovada por meio da verificação realizada pelos 
órgãos competentes, com base em critérios de avaliação que analisam o projeto pedagógico, o corpo 
docente e sua qualificação, o corpo discente e seu relacionamento com professores e diretoria, o plano 
de carreira, o acervo bibliográfico, os laboratórios, a infraestrutura e o mobiliário. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 
INSCRIÇÕES: 

 
Período: De 11/11/2019 a 30/11/2019, nos seguintes locais: 

 
a) na internet, de 11/11/2019 a 30/11/2019, com o preenchimento do requerimento de 
inscrição disponível no site do Centro Universitário de Formiga www.uniformg.edu.br; 

 
b) na CAE – Central de Atendimento ao Estudante do Centro Universitário de Formiga – 
UNIFOR-MG, localizada no campus universitário, prédio 1, 1º andar, Av. Dr. Arnaldo de Senna, 
328, bairro Água Vermelha, Formiga MG, nos seguintes dias e horários:  
 

• De 11/11/2019 a 29/11/2019, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 13:00h e 
das 17:00 às 21:00h, exceto na seguinte data:  
a) 15 de novembro. 
 

• Haverá atendimento no dia 30/11/2019, sábado, das 8:00 às 12:00h.  
 
 
 

Os cursos e as vagas estão relacionados no link https://inscricao.uniformg.edu.br:21018/inscricao/login.unifor 

Informações sobre os cursos podem ser verificadas na seção Graduação do site www.uniformg.edu.br 

 
 
  
 
PAGAMENTO: 
 
 
O pagamento da inscrição poderá ser feito nos seguintes locais e dias: 
 

a) Em qualquer agência bancária ou casa lotérica de 11/11/2019 a 29/11/2019. 
 
b) na Tesouraria do Centro Universitário de Formiga – UNIFOR-MG, localizada no campus, prédio 

2, 2º pavimento, Av. Dr. Arnaldo de Senna, 328, bairro Água Vermelha, Formiga MG:  
 

De 11/11/2019 a 29/11/2019, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 13:00h e das 17:00 às 
21:00 (exceto no dia 15 de novembro).   

a) Dia 30, sábado, das 8:00 às 12:00h. 
 
Não será recebido, em hipótese alguma, sob qualquer alegação, pagamento da taxa de inscrição no 
dia das provas. 
 
 
Taxa de inscrição: R$ 40,00 (quarenta reais). 
 

• Em hipótese alguma será devolvida a taxa de inscrição. 
 

• No caso de cheque sustado ou devolvido por qualquer motivo, a inscrição será considerada sem 
efeito. 
 

https://inscricao.uniformg.edu.br:21018/inscricao/login.unifor
https://inscricao.uniformg.edu.br:21018/inscricao/login.unifor
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• A inscrição poderá ser feita pelo próprio candidato ou por terceiros – não se exigindo, para 
tanto, procuração. 
 

• O candidato é o único responsável pelo correto e completo preenchimento da Ficha de Inscrição, 
ainda que realizado por terceiros. 

 
 
 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 
 
Os portadores de necessidades especiais, requerentes de recurso ou apoio, 
deverão PREENCHER o FORMULÁRIO disponibilizado para download ou baixar no 
sistema de inscrição na "Etapa 4 de 5 - Confira os dados de sua Inscrição" do menu 
Realizar inscrição, informando suas necessidades e encaminhá-lo, juntamente com 
o LAUDO MÉDICO atualizado (emitido nos últimos 12 meses), assinado e 
carimbado pelo médico com o número de inscrição no Conselho Regional de 
Medicina (CRM), até o dia 25/11/2019, pelo e-mail secacademica@uniformg.edu.br 
 
OBSERVAÇÕES: 
Caso não sejam preenchidas as vagas disponibilizadas, poderão ser realizados novos vestibulares. 
 
 
 
Opções de curso: 
- No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá indicar na ficha a 1ª, 2ª e 3ª opções. As 2ª e 3ª opções 

somente serão aproveitadas caso as vagas do curso não tenham sido preenchidas pelos aprovados e 

classificados em 1ª opção. 

 
- Nas 2a e 3a opções, também será respeitada a ordem de classificação. 
 
- O Centro Universitário de Formiga reserva-se o direito de não oferecer curso, caso o número de 
alunos matriculados seja inferior a 30 (trinta). 

 
- Para os cursos com duração de 05 anos, o número mínimo para a abertura de turmas será de 35 
alunos matriculados por curso. SOS – VAGAS              
 
 
 
 
 
Provas: 
 
Data: 01/12/2019 (domingo)  
Local: Centro Universitário de Formiga–MG (UNIFOR-MG)  
           Avenida Dr. Arnaldo de Senna, 328 – Bairro Água Vermelha – Formiga - MG  
           Horário: das 9:00 às 12:00h 
 

 

O candidato será submetido a duas provas: 01 (uma) Redação e 01 (uma) Prova de Língua Portuguesa.  

 
 
 

Opções de curso: 
 
- No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá indicar na ficha a 1ª, 2ª e 3ª opções. As 2ª e 3ª 
opções somente serão aproveitadas caso as vagas do curso não tenham sido preenchidas pelos 
aprovados e classificados em 1ª opção. 
 
- Nas 2a e 3a opções, também será respeitada a ordem de classificação. 
 
- O Centro Universitário de Formiga reserva-se o direito de não oferecer curso, caso o número 
de alunos matriculados seja inferior a 30 (trinta). 

 
- Para os cursos com duração de 05 anos, o número mínimo para a abertura de turmas será de 
35 alunos matriculados por curso. 
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PROVA 
 

TIPO QUESTÃO 
Nº 

QUESTÕES 
VALOR 

PONTOS 

Redação Discursiva - 50 
 
 

PROVA 
TIPO DE 

QUESTÃO 
Nº QUESTÕES   

VALOR 
PONTOS 

Língua Portuguesa  Múltipla Escolha 10 100 

 
Não será exigida leitura prévia de obra literária. 

 
 
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PARA O DIA DA PROVA: 

 
OS CANDIDATOS DEVERÃO APRESENTAR-SE COM ANTECEDÊNCIA DE, PELO MENOS, 30 MINUTOS DO 
HORÁRIO MARCADO PARA O INÍCIO DAS PROVAS. 

 
• Os candidatos deverão levar apenas DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO, 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO QUITADO, lápis preto, caneta esferográfica azul ou preta e 
borracha. 
 

• Não será permitida a entrada de candidatos nas salas de provas após a hora marcada para o 
início, sendo proibido o uso de aparelhos eletrônicos: telefone celular, tablet, bip, agenda 
eletrônica, walkman, MP3, calculadoras e/ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos similares. 
Também não será permitido o uso de dicionários. 
 

• O Centro Universitário de Formiga-MG (UNIFOR-MG) não se responsabiliza pelo extravio de 

quaisquer objetos ou valores portados pelos candidatos, durante o Processo Seletivo de 

Dezembro (Vestibular).  

 

• Os candidatos deverão permanecer nos locais de aplicação de provas por, no mínimo, 60 

minutos após o início.  

 
• A indicação das salas será afixada em cartazes no saguão de entrada do Centro Universitário de 

Formiga–MG (UNIFOR-MG) e poderá ser verificada no site www.uniformg.edu.br. 

 
 
 
INFORMAÇÕES DETALHADAS: 

 
 Inscrição on-line: o(a) candidato(a) deverá acessar o site www.uniformg.edu.br, cadastrar seus 

dados e imprimir a Ficha de Inscrição. A inscrição somente será efetivada após a comprovação 
de pagamento. 
 

 O(a) candidato(a) deverá conferir seus dados no ato da inscrição. 
 

 O Centro Universitário de Formiga-MG (UNIFOR-MG) não se responsabiliza pelos dados 
preenchidos na Ficha de Inscrição e nem pelas opções de curso marcadas. 
 

http://www.uniformg.edu.br/
http://www.uniformg.edu.br/
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 O(a) candidato(a) poderá conferir os dados da inscrição (nome, endereço, cursos pretendidos, 
número da sala, número da cadeira) pelo site www.uniformg.edu.br. 
 

 Em caso de erro, o candidato deverá entrar em contato, até 2 (dois) dias antes da realização 
das provas, com a Central de Atendimento ao Vestibulando, pelo telefone 0800 283 0494. 

 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 
A classificação para o preenchimento das vagas oferecidas nos diversos cursos far-se-á 
em ordem decrescente, a partir da soma dos pontos obtidos nas provas, classificando-se 
os candidatos que obtiverem maior número em 1ª opção. Os restantes serão 
classificados em ordem decrescente nas 2ª e 3ª opções determinadas na inscrição. 
 
 
Classificação: 
 
Para fins de classificação, somente serão considerados os candidatos que tenham obtido:  
a) percentual igual ou superior a 20% (vinte por cento) na Prova de Redação;  
b)  percentual igual ou superior  10% (dez por cento) na Prova de Língua Portuguesa. 

 
 
Eliminação: 
Será considerado eliminado o candidato que obtiver:  
a)    percentual inferior a 20% (vinte por cento) na Prova de Redação;  
b)    percentual inferior a 10% (dez por cento) na Prova de Língua Portuguesa, observando-se o total de 
100 (cem) pontos.  

 

Desempate:  
Ocorrendo empate no último lugar na classificação, observar-se-ão os seguintes critérios: 
 
1) será classificado o candidato que obtiver o maior número de pontos na prova de Redação; 
 
2) persistindo o empate, será observada a data de nascimento, classificando-se o candidato mais 
velho. 

 
RESULTADOS E MATRÍCULAS: 
 
Os resultados serão divulgados no dia 02/12/2019 no site www.uniformg.edu.br, a partir das 21:00h.  
  
A matrícula dos candidatos deverá ser efetivada nos dias: 

a) 3, 4 e 5 e 6 de dezembro, das 8:00 às 19:30h. 

 

Local: CAE – Central de Atendimento ao Estudante do Centro Universitário de Formiga – UNIFOR-MG, 

prédio 1, 1o andar, Av. Dr. Arnaldo de Senna, 328, bairro Água Vermelha, Formiga - MG. 
 
A matrícula será requerida em impresso próprio. O classificado deve apresentar, no ato, cópias dos 
seguintes documentos: 

 

 

a) Comprovante de conclusão do curso de Ensino Médio ou equivalente; 

 

http://www.uniformg.edu.br/
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b) Registro Civil; 

 

c) Comprovante de estar em dia com as obrigações do Serviço Militar; 

 

d) Documento de Identidade com foto; 

 

e) Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade escolar; 

 

f) CPF e Título Eleitoral; 

 

g) Comprovante de residência; 

 

h) Atestado médico para os cursos de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado). 

 

 
Obs.: para a efetivação da matrícula, o candidato deverá ter ausência de débito na FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL DE FORMIGA-MG – FUOM. Todas as cópias deverão ser acompanhadas pelos originais 
que serão devolvidos logo após a conferência.   
 
 
 

NÃO SERÃO ACEITOS CANDIDATOS QUE, EMBORA CLASSIFICADOS, NÃO APRESENTEM TODOS OS 
DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO ESTIPULADO
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PROGRAMA DAS PROVAS 
 
1. REDAÇÃO  
Na prova de Redação, espera-se que o candidato, por meio da produção de um texto discursivo, em prosa, 
demonstre:  
a) capacidade de organização de ideias numa sequência lógica e coerente;  

b) argumentação coerente e consistente; 

c) noção da distribuição de ideias em períodos e parágrafos;  

d) correção ortográfica e gramatical dentro dos padrões da linguagem culta;  

e) uso adequado dos sinais de pontuação;  

f) apresentação física satisfatória.  
 
Língua Portuguesa  
Avalia a capacidade de:  
1) de ler e interpretar textos informativos e literários, reconhecer tipos e gêneros textuais, a função dos 
variados recursos linguísticos da Língua Portuguesa. 
 
2) reconhecer: 
a) o uso da intertextualidade e inferência;  
b) a variação de estrutura frasal:  Emprego de elementos relacionais coordenativos e subordinativos, o 
emprego do pronome relativo e do pronome oblíquo;  

c) o emprego dos casos usuais de concordância verbo-nominal;  
d) o emprego dos casos usuais de regência verbo-nominal;  
e) o emprego dos tempos e modo do verbo;  
f) as funções da linguagem;  
g) as variações linguísticas;  
h) a semântica (sinônimo, antônimo, parônimos, polissemia);  
i)  o uso do Hífen e o uso dos sinais de pontuação. 
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FORMIGA 

 
Formiga está localizada na região Centro-Oeste de Minas e tem população estimada de 67.540 habitantes, 
de acordo com dados do IBGE/2018. O município se destaca na área cultural. O formiguense se expressa 
por meio da música, das artes plásticas, da dança, da literatura, do teatro e do artesanato.  
 
Quanto ao patrimônio histórico, a cidade possui casarões coloniais, barrocos e neoclássicos. No patrimônio 
natural, há cachoeiras, lagos, matas e o esplêndido balneário de Furnas. No folclore, as Irmandades do 
Congado e a Folia de Reis são uma tradição. O formiguense é hospitaleiro, religioso e cultivador das 
tradições. 

 
HOTÉIS 

Colonial Palace Hotel  - (37) 3321-1383 
Hotel Maia  - (37) 3322-2588 

Hotel Bandeirante  - (37) 3321-2803 
Hotel Central  - (37) 3321-2241 

Hotel São José  - (37) 3321-2801 
Hotel AD Palace  - (37) 3322-5111 

Hotel Talita  - (37) 3322-2447 
Hotel Petaluma  - (37) 3321-5858 

Victor Plaza Hotel  - (37) 3321-4152 
Hotel Rita  - (37) 3322-7835 

 
 
 

RESTAURANTES 
Hora do Almoço  - (37) 3321-3245 

Solar 19  - (37) 3321-2633 

Kintal  - (37) 3321-8470 

Sal e Brasa  - (37) 3321-8572 

Churrascaria Santa Cruz  - (37) 3321-3485 
Comida Mineira  - (37) 3322-3654 

Shalon  - (37) 3321-3948 
  

 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

Empresa de Transportes Santafé 
Gontijo 

Viação Campo Belo 
Viação São José 

Viação Terlúcia / Viação São Miguel 
Viação Nossa Senhora do Carmo / Gardênia / Pássaro 

Verde 

 - (37) 3321-2659 
 - (37) 3321-3322 
 - (37) 3322-1726 
 - (37) 3321-2659 
 - (37) 3321-3322 
 - (37) 3322-1443 

 
Mais informações: (37) 3321-2911 

 
 

TRANSPORTE URBANO   
Viação Formiga - 0800 880 2006  

TÁXI: Av. Rio Branco: (37) 3321 1200 
TÁXI: Pça. Ferreira Pires: (37) 3321-1800  

TÁXI: Terminal Rodoviário: (37) 3322 1864  
 


