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ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS DO TEATRO UNIVERSITÁRIO 

2022 E ESCALA DE ATENDIMENTO PARA COMPARECIMENTO AOS 

PROCEDIMENTOS PRESENCIAIS 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 

1.) Lembre-se de trazer o documento de identidade original com foto. 
 

2.) Caso o(a) candidato(a) não possa comparecer ao atendimento agendado, em virtude de 
medidas de isolamento social, ele deverá encaminhar um e-mail para dra@drca.ufmg.br para 
que a UFMG possa analisar a solicitação. 

 
 

3.) Para segurança de todos informamos a seguir algumas medidas de restrição de 

acesso que visam evitar a aglomeração no local de atendimento. 

 
a) É importante ressaltar que, enquanto durar o período de pandemia do Covid-19, 

todos deverão comparecer para realização do atendimento utilizando MÁSCARA que 
cubra completamente o nariz e a boca. 

 
b) Por tempo indeterminado, permitiremos a presença de apenas UM acompanhante 

para pacientes com mais de 60 anos,, que necessitem de apoio, com deficiência  ou 
menores de dezoito anos. Nos demais casos não será permitido a presença de 
acompanhante. 

 

c) Aos acompanhantes, solicitamos a gentileza de aguardar do lado de fora do local de 
atendimento. 

 
d) O acesso às nossas dependências será permitido somente com cinco minutos antes 

de seu horário agendado. Atrasos não serão tolerados. 

 
e) Ao candidato que se submeter a heteroidentificação poderá ser solicitado a retirada 

momentânea de máscara no momento da verificação dos traços fenotípicos. 

 
f) É recomendado que o candidato leve máscara extra, por motivo de segurança. 

 
g) Após a realização do atendimento, não será permitida sua presença nas 

dependências do local de atendimento. 
 

h) Se o(a) candidato(a) apresentar febre ou algum sintoma respiratório, ele poderá, a 
critério da UFMG, remarcar sua avaliação, mediante prévia comunicação, via 
endereço eletrônico dra@drca.ufmg.br e envio de atestado médico que comprove a 
condição. 

 
i) Antes do atendimento, a UFMG poderá medir a temperatura do candidato e caso ele 

apresente febre o procedimento presencial não será realizado, sendo remarcado 
para outro dia e horário que serão estabelecidos pela Universidade. 
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j) Caso tenha tido contato com alguma pessoa com suspeita de COVID-19 ou caso 
confirmado, gentileza informar ao atendente que o receber no local de atendimento. 

 
k) O (a) candidato (o) deve trazer em mãos o documento de identidade e apresentá-lo 

para acesso às nossas dependências. 
 

l) Ao chegar ao local de atendimento lembre-se de higienizar suas mãos com álcool. 
Nossa equipe está preparada para te atender com o máximo de segurança e 
contamos com sua compreensão e colaboração. 

 
ESCALA DE ATENDIMENTO – BANCA DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO PCD E BANCA DE 

HETEROIDENTIFICAÇÃO 

 
Locais 

Cursos sediados em Belo Horizonte 

CENTRO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS III – CAD III 

Avenida Antônio Carlos, 6627 - Campus Pampulha - Belo Horizonte - Minas Gerais 

 

COLTEC SUBSEQUENTE 2022 – 2ª Chamada 

CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO MODALIDADE DIA HORÁRIO 

MARDEN VINICIUS DE ALMEIDA FERREIRA 5572169 1.2 13/04/2022 08:45 
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