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EDITAL DE  MATRÍCULAS PARA OS CURSOS TÉCNICOS 

1º SEMESTRE 2015 
 

 

A Fundação Comunitária Tricordiana de Educação – FCTE, mantenedora da Universidade Vale do Rio 

Verde – UninCor  e do Colégio Universitário de Aplicação, tornam público, na forma regimental e em 

consonância com as disposições legais, que estarão abertas as inscrições e matrículas para os Cursos 

Técnicos destinados a candidatos que já concluíram o Ensino Médio, ou estão cursando no mínimo o 

Primeiro Ano do Ensino Médio, tenham concluído ou estão cursando EJA – Educação de Jovens e 

Adultos (equivalente ao Ensino Médio). Com a finalidade de ingresso no primeiro semestre de 2015, para 

os cursos abaixo relacionados, conforme vagas distribuídas na tabela abaixo: 

 

1. DISPOSIÇÂO PRELIMINAR 

1.1  A seleção para a matrícula será regida por este Edital e eventuais retificações. 

 

2– Campus Três Corações 

Curso Duração Turno Vagas  

Técnico em Prótese Dentária 18 meses Noturno 40 

Técnico em Segurança do Trabalho 18 meses Noturno 40 

(*) Estágios e Atividades Pedagógicas poderão ser desenvolvidas no turno diurno. 

 

2.1 – Os cursos acima relacionados funcionarão no Colégio de Aplicação da  UninCor em Três Corações, 

situado à Avenida Castelo Branco, 82, Bairro Chácara das Rosas, Três Corações ou em outra unidade 

indicada pela FCTE. 

 

2.2 – As aulas serão ministradas, regularmente, no Colégio de Aplicação da  UninCor em Três Corações 

ou em locais por ela indicados, podendo, no decorrer dos semestres, haver mudanças de unidade, sem 

que isso acarrete qualquer ônus e/ou multa à FCTE, que, entretanto, deverá comunicar ao acadêmico a 

alteração do local, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

3 - INSCRIÇÕES: 

3.1 – As inscrições serão feitas pela internet no endereço  www.unincor.br  ou na Secretaria do Colégio 
Universitário de Aplicação da Unincor, a partir do dia 04 de maio de 2015, até o dia 24 de junho de 2015. 
 

Cidades/Endereços Dias Horários 

Três Corações – Colégio Universitário de Aplicação da 
UninCor 

Av. Castelo Branco, 82 - Bairro Chácara das Rosas 

Telefone: (35) 3239-1220 

de segunda a 
sexta-feira 

das 9 às 17 horas 

mailto:colegio@unincor.edu.br
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3.2 – A inscrição e matrícula para 1º SEMESTRE/2015 implica na aceitação das condições estabelecidas 
neste Edital. 

3.3 – A inscrição não se concretizará se houver irregularidade na documentação exigida. 

3.4 – No ato da inscrição o candidato deverá apresentar dados pessoais para preenchimento da Ficha de 
Inscrição on-line, ou na secretaria do Colégio Universitário de Aplicação da Unincor.  

3.5 – Serão permitidas alterações na inscrição somente no ambiente do candidato, no site da UninCor, 
com acesso através de “usuário e senha” e até a data limite estipulada neste edital, sendo todas as 
informações de responsabilidade do candidato. 

3.7 – É de responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados para efetivação da 
inscrição. 

 

4. DATAS E HORÁRIOS PARA MATRÍCULA 

4.1 – No ato de inscrição, o candidato poderá optar por se matricular no dia e horário que mais lhe 
convier, em qualquer dos locais citados abaixo, dentro das seguintes opções: 
De segunda à sexta-feira, nos horários de 08:00 às 17:00h, conforme quadro a seguir: 

 Mês de Maio de 2015: dias 04 a 29, nos horários determinados acima; 

 Mês de Junho de 2015: dias 01 a 30, nos horários determinados acima; 

4.2 – Poderá haver algum remanejamento das datas citadas acima, em caso de feriado municipal não 
previsto, para os locais específicos. 

4.3 – O local da matrícula será no  Colégio Universitário de Aplicação da UninCor 
Av. Castelo Branco, 82 - Bairro Chácara das Rosas – Três Corações - MG 
Telefone: (35) 3239-1220 
 
5. DAS CONDIÇÕES PARA A MATRÍCULA: 

5.1 Ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando no mínimo a 1ª ano do Ensino Médio, ter concluído 

ou estar cursando EJA – Educação de Jovens e Adultos (equivalente ao Ensino Médio). 

5.2 Apresentar a seguinte documentação: 

a) Histórico Escolar comprovando conclusão do Ensino Médio (2º Grau) ou Declaração de Escolaridade 
comprovando estar no mínimo 1º ano do Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos equivalente 
ao Ensino Médio 

b) Certidão de Nascimento ou de Casamento (uma cópia); 
c) Cédula de Identidade (uma cópia); 
d) CPF (uma cópia); 
e) Título Eleitoral e comprovante da última votação (uma cópia); 
f) Comprovante de Regularidade da Situação Militar, atualizado, se do sexo masculino e maior de 18 anos 
(uma cópia); 
g) Fotografia de 3x4cm, recente e de frente (uma); 
h) Comprovante de residência atual (ex.: conta de luz, água, telefone, etc. Obs. contas emitidas no prazo 

máximo de 60 dias); 
i) Pagamento da 1ª mensalidade escolar. O boleto fornecido pela Secretaria no ato da matrícula, deverá 
ser pago na rede bancária, até o seu vencimento; 
j) Requerimento de Matrícula (fornecido pela Secretaria da UninCor); 
l) Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (disponível no site e na Secretaria da 
UninCor), através da assinatura do Requerimento de Matrícula, no ato da mesma. 
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► CANDIDATO(A) MENOR DE 18 ANOS: se o(a) candidato(a) for menor de 18 anos, seu responsável 
legal deverá comparecer no ato da matrícula para assinar o Requerimento de Matrícula, munido de 
Cédula de Identidade e CPF. 
 
► Recomenda-se aos candidatos que providenciem, com antecedência, os documentos necessários 
 

5.3 O candidato que necessitar de atendimento especial, por ser portador de deficiência, deverá  requerê-

lo por escrito, especificando o tipo de necessidade e anexando justificativa médica que comprove o tipo 

de condição especial. Tal requerimento deverá ser entregue no ato da matrícula para  que sejam tomadas 

as devidas providências. A não inclusão desse requerimento na documentação da matrícula desobriga  o 

Colégio de  Aplicação do atendimento especial. 

5.4 No caso do aluno concluir o Curso Técnico antes da conclusão do Ensino Médio, deverá aguardar até 

a conclusão do Ensino Médio para então receber também o diploma de conclusão do curso técnico.   

6. VAGAS, HORÁRIOS E INÍCIO DOS CURSOS: 

6.1 As vagas, horários e início dos cursos Técnicos seguem a tabela abaixo. 

Curso Início do Curso Horário do 

Curso 

Dias de Aula Vagas 

Técnico em 

Prótese Dentária 

06/07/2015 18h50 às 23h10 2ª a 6ª feira 40 

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho 

06/07/2015 18h50 às 23h10 2ª a 6ª feira 40 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
 

7.1 o Colégio de Aplicação da Unincor Prof Dr José Maria Ferreira Maciel se reserva o direito de não 
iniciar turmas com menos de 70% (setenta porcento) de alunos matriculados. Nesse caso, o candidato 
poderá optar por outro curso com vagas remanescentes ou pela devolução da parcela paga. Não cabe ao 
candidato nenhum recurso ou reclamação. 
 
 
 
8. DESCRIÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL 
 
  

8.1 O quadro abaixo visa esclarecer o perfil profissional e os campos de atuação: 

 
Curso Perfil de Conclusão 

Técnico em Prótese 

Dentária 

Planejar, executar e restaurar toda a parte mecânica e laboratorial das 

próteses dentárias e dos aparelhos ortodôntico. Prestar suporte ao trabalho 

dos cirurgiões dentistas como autônomo ou como funcionário em 

laboratórios particulares, clínicas e hospitais. Atuar como consultor técnico 

comercial, ou mesmo ser administrador de seu próprio negócio. Conhecer 

elementos morfo-fisiólogicos e biomecênicos buço-maxilo-faciais. Identificar 

e esculpir todos os elementos da arcada dentária. Identificar técnicas de 

economia e aproveitamento de material. Confeccionar os diferentes tipos 

de prótese utilizando técnica e material adequado; interpretar e aplicar 
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normas de biossegurança. 

Técnico em Segurança do 

Trabalho 

Conhecer os fundamentos de prevenção à saúde. Avaliar os riscos 

profissionais a que estão expostos os trabalhadores e as formas de 

prevenção de acidente de trabalho. Reconhecer fatores de riscos 

ambientais Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho 

Analisar e estabelecer critérios para escolha de equipamentos de proteção 

individual e coletiva. Conhecer a organização da CIPA (Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes) Identificar medidas de segurança no 

armazenamento, transporte e manuseio de produtos. Conhecer e 

interpretar a legislação e normas técnicas de segurança do trabalho. 

Desenvolver procedimentos técnicos voltados para a elevação do nível de 

qualidade de vida do trabalhador. 

 

 

 

 

 

Três Corações, 13 de abril de 2015. 

 

 

 

_______________________________ 
Prof. Hermes Ximenes Naves 

Coordenador dos Cursos Técnicos do Colégio 
Universitário de Aplicação da Unincor 

_________________________________ 
Profa. Vanja 

Diretora do Colégio Universitário de Aplicação da 
Unincor 
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