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Introdução 

Prezado candidato para o Equalizar Pré-Técnico 2019, 

Este manual foi feito no intuito de aconselhá-lo e guiá-lo no Processo Seletivo             

para as próximas turmas. Ele dispõe de dicas gerais, o cronograma do Processo             

Seletivo, mapas úteis da UFMG para o dia da prova, entre outras informações             

importantes que não estão expostas no edital. 

Não há necessidade de impressão do manual desde que você se encontre            

familiarizado com as informações aqui dispostas. 

 

Local 

Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, Bloco 3, no            

campus Pampulha. Imagens e mapas estão anexados ao final deste documento. 

Endereço: 

Escola de Engenharia  
Universidade Federal de Minas Gerais  
Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha  
Belo Horizonte – MG – CEP 31270-901 

 

Horário 

A realização da redação será no dia 16 de dezembro de 2018, das 13h30 às               

15h30 (horário oficial de Brasília), sendo que não será permitida a entrada dos             

candidatos após as 13h30 e a prova terá início às 14h00. O tempo de sigilo da                

etapa presencial é de 30 (trinta) minutos e a duração máxima é de 1 (uma) hora                

e 30 (trinta) minutos.  

Atrasos NÃO serão tolerados. 

Recomendamos a chegada na Escola de Engenharia com pelo menos meia hora            

de antecedência. 
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O que levar 

Caneta azul ou preta e documento de identificação com foto. Em caso de furto              

de documento, levar outro documento e o boletim de ocorrência. 

Recomendamos fortemente que os candidatos levem lanches leves e bebidas          

para a realização da prova, tendo em vista que, por acontecer em um domingo,              

todas as cantinas e restaurantes da UFMG estarão fechados. 

 

Como chegar ao campus 

Programe-se com antecedência sobre como irá chegar ao campus, tendo em           

vista que a prova será aplicada em um domingo, e por isso as rotas e horários                

de algumas linhas de ônibus são alteradas. 

Linhas MOVE que passam pela estação UFMG (Entrada pela Avenida Antônio           

Carlos):  

51, 52, 5550, 5250, 5106, 6350, 63, 68. 
 

Como chegar à Escola de Engenharia 

O trajeto da Portaria da Avenida Antônio Carlos até a Escola de Engenharia             

(mapa 1 ) dura em torno de 15 minutos a pé, o acesso à UFMG pode ser feito                 
1

por 3 portarias (mapa 2).  

Recomendamos a entrada pela portaria da Avenida Antônio Carlos, por ser a            

mais próxima da Escola de Engenharia e também porque não é certo que os              

demais portões estarão abertos. 

 

Observações IMPORTANTES 

1. Serão divulgados previamente os andares e as salas do Bloco 3 em que os              

candidatos farão as provas pelo site e em listas de presença afixadas nas             

paredes; 

1 Todos os mapas e fotos se encontram ao final do manual, nas páginas 4 e 5. 
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2. Relembramos que o primeiro andar do Bloco 3 da Escola de Engenharia            

onde serão realizadas as provas não é o térreo do prédio; 
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