UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

ORIENTAÇÕES PARA OS(AS) CANDIDATOS(AS) NA RETOMADA DO
CRONOGRAMA DO EDITAL PAES 2020
Prezados(as) Candidatos(as), é com satisfação que a Unimontes retoma o
andamento da execução do cronograma PAES 2020. Leia com ATENÇÃO as
orientações presentes neste Tutorial, especialmente o ITEM 5, que esclarece
como ficará, daqui por diante, a progressão dos Triênios 2018-2020, 2019-2021
e 2020-2022, considerando a pausa por tempo indeterminado que haverá no
Programa Seriado de Acesso ao Ensino Superior na Unimontes, após a
conclusão do PAES 2021/2022 e dos triênios já anunciados (conforme
explicamos adiante, no item 5).
1. A lista do resultado final dos processos de solicitação de
ISENÇÃO/DESCONTO do Edital PAES 2020, já publicada, em 10 de
novembro de 2020, permanece válida e os prazos de solicitação, análise,
interposição de recurso e divulgação dos resultados finais foram todos
devidamente cumpridos conforme Edital PAES 2020 e se encontram
ENCERRADOS.
2. A partir de 13 de setembro, será iniciado o processo de INSCRIÇÕES –
sendo assim, o(a) candidato(a) deve retomar a leitura na ÍNTEGRA do
Edital PAES 2020 para observar quais os documentos e formulários são
exigidos no ato da inscrição e atentar-se aos prazos do NOVO
CRONOGRAMA.
Para realizar sua inscrição, a partir de 13 de setembro, clique no Botão
INSCRIÇÕES, que o levará para a página eletrônica da COTEC/FADENOR e
siga o passo-a-passo.

3. EM QUAL ETAPA DEVO ME ESCREVER?
O(a) candidato(a) deve se inscrever na etapa conforme o ano do Ensino
Médio em que esteve matriculado(a) em 2020.
Exemplos:
- Em 2020, você estava matriculado(a) no 1º ano do Ensino Médio, logo deverá
se inscrever para a 1ª Etapa.
- Em 2020, você estava matriculado(a) no 2º ano do Ensino Médio, logo deverá
se inscrever para a 2ª Etapa. No caso de realização da 1ª e 2ª etapas
simultâneas, conforme casos previstos no Edital PAES 2020, você deverá se
inscrever em cada uma dessas etapas.
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- Em 2020, você estava matriculado(a) no 3º ano do Ensino Médio, logo deverá
se inscrever para a 3ª etapa.
- ATENÇÃO! Se o seu ingresso no Ensino Médio ocorreu em 2021 e você
está no 1° ano do Ensino Médio agora, você não deverá se inscrever no
Edital PAES 2020. Inscrições do 1°ano do ensino médio em 2021 neste
Edital PAES 2020 serão automaticamente DESCONSIDERADAS
4. TRIÊNIO 2018-2020: Você deve se inscrever para a 3ª Etapa, pois
concluiu o Ensino Médio em 2020. Nesse caso, você vai encerrar seu triênio
e escolher, no ato da inscrição, um dos cursos ofertados para INGRESSO
na UNIMONTES. Em caso de aprovação, será chamado(a), conforme as
vagas ofertadas, para realizar matrícula e começar seu curso no ano de
2022, podendo iniciar no 1° ou 2°semestre letivo, conforme a dinâmica de
entrada de primeiros períodos de cada curso da Universidade.
5. ATENÇÃO PARA AS NOVIDADES ABAIXO:
- O PAES, após 20 anos de execução ininterrupta de seus editais, finalizará
o TRIÊNIO 2020-2022 e fará uma pausa por TEMPO INDETERMINADO
para se reestruturar diante das dificuldades internas e externas que tem
enfrentado para sua manutenção nos últimos anos.
- PORTANTO, para os anos de 2021 e 2022 não haverá inscrições para a 1ª
Etapa, pois não haverá novos triênios sendo iniciados; apenas haverá a
finalização dos triênios 2019-2021 e 2020-2022, com a sequência de suas 2°
e 3° Etapas.
Então, se esse for o seu caso, leia com atenção como ficará:
TRIÊNIO 2018-2020 – os inscritos na 3ª ETAPA do Edital PAES 2020 farão a
prova agora em 2021 e encerrarão sua participação nesse triênio. Os
aprovados ingressarão na Unimontes, conforme as vagas ofertadas, no ano de
2022 e não terão nenhum vínculo com o futuro Edital PAES 2021/2022, como
já ocorre no fluxo do Programa.
TRIÊNIO 2019-2021 – Os inscritos na 2ª ETAPA (ou 1ª e 2ª Etapas
concomitantes) do Edital PAES 2020 farão a(s) prova(s) conforme
CRONOGRAMA EDITAL PAES 2020.
- Lembramos que este(a) candidato(a) está agora, em 2021, cursando o 3° ano
do Ensino Médio e, então, quando for se inscrever para realizar a 3ª Etapa no
EDITAL PAES 2021, NÃO REALIZARÁ PROVA DO PAES e utilizará sua nota
do Enem 2021 ou Enem 2022 (caso não tenha se inscrito no Enem 2021, tendo
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ingresso posterior) para ingresso na Unimontes, conforme calendário
acadêmico a ser anunciado posteriormente.
 Então, é fundamental ter sua inscrição e realização no ENEM 2021
para finalizar seu triênio e ingressar na Unimontes, VIA inscrição
PAES, com nota do ENEM para validar sua 3ª Etapa.
 O Edital PAES 2021 e 2022, que serão publicados posteriormente,
explicarão como ficará o cálculo de notas para os(as) candidatos(as)
que terão sua média calculada pelo extrato de notas das provas de 1ª e
2ª Etapas realizadas pelo PAES, mais a nota do ENEM, valendo como
3ª Etapa para composição da nota final do(a) candidato(a).
TRIÊNIO 2020-2022 – Os inscritos na 1ª ETAPA do Edital PAES 2020, pois
estavam no 1° ano do Ensino Médio em 2020, deverão realizar:
- a inscrição para 2ª Etapa, no futuro PAES 2021, mas não farão prova e
terão a mesma nota da 1ª Etapa, com peso dois, como valor da 2ª Etapa em
seu extrato de notas.
- a inscrição para a 3ª Etapa, no futuro PAES 2022, devendo também, se
inscrever e se utilizar da nota do ENEM 2022, que valerá como nota da
3°Etapa, encerrando este triênio e ingressando na Unimontes no ano de
2023.
Veja o resumo dessa explicação na tabela abaixo:
ANO DE MATRÍCULA
NO ENSINO MÉDIO
EM 2020

ETAPA A SE
INSCREVER NO
PAES 2020

TRIÊNIO

1ª Etapa
1º ANO DO E.M.

Realizará as Provas do
PAES 2020.

2º ANO DO E.M.

(ou 1ª e 2ª Etapas
concomitantes, conforme
previsto em Edital)
Realizará as Provas do
PAES 2020.

2020-2022

2ª Etapa

2019-2021

ATENÇÃO!
Futuramente, deverá se inscrever:
- PAES 2021 para a 2ª Etapa (não
ocorrerá prova);
- PAES 2022 para a 3ª Etapa e no
ENEM 2022.
- Previsão de ingresso para o ano de
2023
Deverá se inscrever:
- PAES 2021 na 3ª Etapa e no ENEM
2021.
- Previsão de Ingresso: entre 2.2022 e
2.2023, a depender do calendário
acadêmico.
- Caso não tenha se inscrito no Enem
2021, poderá utilizar a nota do Enem
2022, para ingresso posterior, em 2023.

3ª Etapa

Realizará as Provas do PAES 2020 e,
(Escolher um dos cursos
2018-2020
se aprovado e matriculado, conforme as
ofertados no Edital Paes
vagas, terá ingresso na Unimontes com
2020).
previsão para o ano de 2022.
Realizará as Provas do
PAES 2020.
Nota: As previsões de ingresso, assim como o início das aulas dos cursos, podem sofrem alterações, pois estão
vinculados ao Calendário Escolar da Unimontes, estabelecido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unimontes – CEPEx.

3º ANO DO E.M.

Montes Claros, 02 de setembro de 2021.
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