
 

 

 
COMUNICADO 

 
 

A FACULDADE GOVERNADOR OZANAM COELHO – UBÁ (FAGOC – UBÁ/MG), comunica 
que estarão reabertas as inscrições para o 2º Processo Seletivo 2018, que visa ao 
preenchimento de vagas no curso de graduação em Medicina, bem como informa o novo 
cronograma do processo nos seguintes termos: 

 
1. As inscrições para o 2º Processo Seletivo 2018 poderão ser realizadas no período entre as 
16h00min do dia 25 de maio de 2018 até às 12h00min do dia 08 de junho de 2018, 
exclusivamente através dos endereços eletrônicos www.fagoc.br e www.consulplan.net.  
 
1.1 Todos os candidatos inscritos no período de 16h00min do dia 25 de maio de 2018 até às 
12h00min do dia 08 de junho de 2018, caso necessário, poderão reimprimir seu boleto, no 
máximo, até as 23h59min do dia 08 de junho de 2018, 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 on-line. 
 
1.2 Pessoas com deficiência poderão requerer, no ato da inscrição, atendimento diferenciado 
para o dia de realização das provas, indicando as adequações de que necessitam para a 
realização destas. 
 
1.2.1 O candidato descrito no item 1.2 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 08 de junho de 2018, 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 a CONSULPLAN, com a menção “Vestibular Faculdade Governador 
Ozanam Coelho – Ubá – 2/2018”, na Rua José Augusto de Abreu, nº 1.000 – Bairro Safira – CEP: 
36.883-031 – 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. O cronograma do 2º Processo Seletivo 2018 encontra-se indicado no quadro abaixo: 
 

Evento Data 

Disponibilização do “Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI” 13/06/2018 

Aplicação das Provas (objetiva e redação) 16/06/2018 (sábado) 

Divulgação dos resultados 04/07/2018 

Matrícula dos aprovados em 1ª chamada 05 a 10/07/2018 

 
 

Ubá/MG, 25 de maio de 2018. 
 
 

Comissão Permanente do Vestibular 
FAGOC – UBÁ/MG 
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