Prezado candidato,

As provas do Vestibular de bolsas do UniBH, serão realizadas no próximo sábado, 23 de maio.

Você receberá por e-mail o link para o acesso, que também estará disponível no site
unibh.br/vestibular, na Área do Candidato. O acesso se dará pelo seu CPF e data de nascimento.

As provas estarão disponíveis no ambiente virtual, podendo ser feitas pelo computador, tablet ou
celular. Você deverá iniciar a prova às 14h (horário oficial de Brasília). O acesso para iniciar a
prova encerrará às 15h. Porém, é necessário que você acesse o ambiente com antecedência para
validação das suas credenciais e a realização do Upload do RG ou da CNH, exigido para a
liberação das provas.

Prepare-se para a realização das provas escolhendo um local reservado e isolado. No ambiente
de provas não poderá ter outras pessoas. Você não poderá consultar ou manusear nenhum
material ou dispositivo além do utilizado para a realização da prova. Não é recomendado também
uso de relógios analógicos ou digital. A prova é individual e o processo será monitorado. Tenha a
mão água e lanches para consumir durante o processo e organize suas idas ao banheiro a fim de
não prejudicar a validação facial.

As provas terão duração de 4h (de 14h às 18h) para o participante resolver questões de
linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências
humanas e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, além da redação.

As questões objetivas serão randomizadas. Você receberá no término das provas, após às 19h,
seu gabarito individual contendo suas respostas e acertos.

Esteja atento as regras estabelecidas no Edital para conhecer todos os procedimentos e obter
uma boa pontuação. O aceite no edital deverá ser dado no início das provas.

O resultado do vestibular e o ranking das bolsas será divulgado no dia 26/05, após às 20h, no link
de acompanhamento, disponível na Área do Candidato no site da instituição.
Em caso de dúvidas ou dificuldades de acesso, entre em contato pelo telefone (31) 3319-9500.

Em breve, divulgaremos o link da prova, ok?!

Boa prova!

