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PROGRAMA  DE  ISENÇÃO  DO  PAGAMENTO  DE  INSCRIÇÃO  PARA  O  PROCESSO 
SELETIVO 2013-2

O Reitor da Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Seleção da UFG, no uso 
de suas atribuições, comunica, em decorrência da aprovação da Lei 12.799 de 10 de abril 
de 2013, a prorrogação da inscrição e do prazo de entrega dos documentos para a ob-
tenção de Isenção do pagamento de inscrição para o Processo Seletivo 2013-2 da UFG e a 
inserção nos requisitos básicos para obtenção da  Isenção do pagamento de inscrição para 
o Processo Seletivo 2013 os alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio com 
bolsa integral em escola da rede privada.

Em decorrência da aprovação da Lei 12.799 de 10 de abril de 2013, ficam alterados os se-
guintes itens do edital:

1. DOS OBJETIVOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS 

1.3. Para se inscrever no programa de isenção do pagamento de inscrição o candidato de-
verá, necessariamente:

I- ter cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, em cursos regulares; ou 
no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou tenham obtido certificado de 
conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame 
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou de exames 
de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos siste-
mas estaduais de ensino OU ter cursado integralmente o Ensino Médio com bolsa integral 
em escola da rede privada.

2. DA INSCRIÇÃO

2.4. Para fazer a inscrição o candidato deverá proceder da seguinte forma: 

a) informar o número do CPF;

b) preencher o formulário de inscrição;

c) confirmar a inscrição;

d) imprimir a ficha de inscrição;

e) enviar a ficha de inscrição juntamente com a documentação exigida, pelo correio, confor-
me consta no item 3 deste Edital ou entregá-la no Centro de Seleção da UFG, ou na secre-
taria do campus de Goiás, no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, exceto sába-
dos, domingos e feriados, até o dia 15 de abril de 2013. 

2.4.3. O candidato cuja documentação for postada após o dia 16 de abril de 2013 estará au-
tomaticamente excluído do programa.

3. DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA
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3.1. Os candidatos deverão, entregar ou enviar  pelo correio ao Centro de Seleção da UFG, 
sito à Rua 226, Qd. 71, Setor Universitário, CEP: 74610-130, Goiânia-GO, no horário das 8 
às 12 horas e das 13 às 17 horas, exceto sábados, domingos e feriados,  até o dia 16 de 
abril de 2013, os seguintes documentos: 

a)  Formulário de inscrição obtido no ato da inscrição via internet;

b)  Fotocópia do Documento de identidade;

c) Fotocópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou de curso equivalente, comprovando 
ter cursado os três anos do Ensino Médio, integralmente em Escola Pública, registrado no 
órgão competente (documento válido em território nacional e em língua portuguesa);  OU 
declaração original, para os candidatos que ainda não concluíram o Ensino Médio, fornecida 
pelo estabelecimento de ensino, em papel timbrado, carimbado e assinado pelo diretor ou 
responsável, contendo o nome da escola pública em que o aluno está cursando a última sé-
rie do Ensino Médio e os nomes da(s) escola(s) em que o aluno cursou as séries anteriores 
do Ensino Médio (1ª e 2ª séries); OU  o candidato que solicitar a isenção com base no resul-
tado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, deverá apresentar o certificado de con-
clusão do Ensino Médio por meio da certificação do ENEM e  entregar declaração conforme 
Anexo I atestando que não cursaram o Ensino Médio em escola privada; OU Fotocópia do 
Histórico Escolar do Ensino Médio ou de curso equivalente acompanhado de declaração 
da(s) escola(s) privadas atestando que o candidato cursou integralmente o Ensino Médio 
com bolsa integral.

 

Goiânia, 11 de abril de 2013.

Prof. Edward Madureira Brasil

Reitor da UFG
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