
 

EDITAL DO 1º PROCESSO SELETIVO 2017 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE MEDICINA DA 
FACULDADE GOVERNADOR OZANAM COELHO – UBÁ 

 
1º SEMESTRE - 2017 

 
COMUNICADO - OBSERVAÇÕES ADICIONAIS 

 
A FACULDADE GOVERNADOR OZANAM COELHO – UBÁ (FAGOC – UBÁ/MG) e a CONSULPLAN, em 
complementação ao EDITAL nº 01/2016, vêm, por meio deste, tornar público as seguintes informações: 

 
1. DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
1.1 Todos os candidatos inscritos no período de 16h00min do dia 19 de julho de 2016 às 23h59min do dia 06 

de outubro de 2016 que não efetivarem o pagamento do boleto neste período poderão reimprimir seu 
boleto, no máximo, até o primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições (07 de outubro de 
2016) até às 23h59min, quando este recurso será retirado dos endereços eletrônicos www.fagoc.br e 
www.consulplan.net. O pagamento do boleto bancário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado em 
qualquer agência bancária e seus correspondentes ou através de pagamento do boleto online. 

1.2 O boleto bancário poderá ser reimpresso até a data do término das inscrições, sendo que a cada 
reimpressão do boleto constará uma nova data de vencimento, podendo sua quitação ser realizada por 
meio de qualquer agência bancária e seus correspondentes. 

1.3 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias e/ou lotéricas na 
localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento do boleto de inscrição para o 
1º dia útil que antecede o feriado ou evento. No caso de pagamento do boleto, o candidato poderá ainda 
realizá-lo por outro meio alternativo válido (pagamento do título em caixa eletrônico, Internet Banking, 
etc.) devendo ser respeitado o prazo limite determinado neste Edital. 

2. DAS CONDIÇÕES DIFERENCIADAS 

 
2.1 Os candidatos que sejam pessoas com deficiência poderão requerer, no ato da inscrição, atendimento 

diferenciado para o dia de realização das provas, indicando as adequações de que necessita para a 
realização destas.  

2.2 O candidato descrito no item 2.1, deverá indicar as adequações das quais necessita no ato de solicitação 
de sua inscrição, detalhadamente, com as informações dos meios e recursos de que precisará para a 
realização do certame, adaptado à sua deficiência, enviando, ainda, até o dia 07 de outubro de 2016, 
laudo e/ou atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento 
diferenciado requerido, via SEDEX ou carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), para CONSULPLAN, 
com a menção, “Vestibular Faculdade Governador Ozanam Coelho – Ubá – 1/2017”, à Rua José Augusto 
de Abreu, nº 1.000 – Bairro Augusto de Abreu – CEP 36.880-000 – Muriaé/MG e ainda, cópia digitalizada 
pelo e-mail: atendimento@consulplan.com. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos 
casos de força maior. 

2.3 A concessão de sala individual, realização de prova em meio eletrônico e tempo adicional para a 
realização das provas, somente serão deferidas em caso de deficiência que justifique tais condições 
diferenciadas, e, desde que tal recomendação seja decorrente de orientação médica específica, atestada 
em laudo que deverá ser entregue pelo candidato conforme condições do item anterior. Em nome da 
isonomia entre os candidatos, por padrão, será concedida 01 (uma) hora adicional a candidatos nesta 
situação para realização do certame. 

3. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
3.1 Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não 

permitidos, devidamente lacrado, deverá ser mantido embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada 
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pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente podendo 
ser aberto no ambiente externo do local do evento. 

3.2 Bolsas, mochilas e outros pertences dos candidatos deverão igualmente permanecer ao lado ou embaixo 
da carteira/cadeira do candidato. Todos os materiais de estudo deverão ser devidamente guardados antes 
do início das provas, não podendo estar de posse dos candidatos quando do uso de sanitários durante a 
realização do Processo, podendo o candidato flagrado nesta situação ser eliminado do processo. 

3.3 O candidato somente poderá ausentar-se do local de provas após decorridas 3h30min do início das 
mesmas, ou seja, só a partir de 16h30min, sem contudo, levar consigo o caderno de questões. 

3.4 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de questões 
ao final do horário previsto para o seu término, ou seja, às 18 horas. 

3.5 Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de 
gabarito) no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

 
Ubá/MG, 04 de agosto de 2016. 

 
 

Comissão Permanente do Vestibular 
FAGOC – UBÀ/MG 
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