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DATAS ATIVIDADES

07/10 a 06/11/14 Inscrição ao Processo Seletivo para preenchimento de vagas disponíveis/2015-1.

07 a 13/10/14 Solicitação da isenção do pagamento de inscrição.

14/10/14
Último prazo para a entrega da documentação dos candidatos que solicitaram
isenção do pagamento da inscrição.

A partir de 17/10/14 Verificar a regularidade da inscrição via internet.

21/10/14 Resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento de inscrição.

22 e 23/10/14 Interposição de recurso contra o resultado da isenção do pagamento de inscrição.

31/10/14

Resultado final da solicitação da isenção do pagamento de inscrição.

Divulgação  das  respostas  aos  recursos  contra  o  resultado  da  isenção  do
pagamento de inscrição.

07/11/14

Último prazo para pagamento da taxa de inscrição.

Último prazo para os candidatos portadores de deficiência que solicitaram tempo
adicional e correção diferenciada entregarem ou enviarem o Laudo Médico.

Último  prazo  para  os  candidatos  que  solicitaram  condições  especiais  para
realização  das  provas  entregarem  ou  enviarem  o  requerimento  de  condições
especiais, acompanhado do atestado médico ou do laudo médico.

Último prazo para as candidatas que solicitaram aleitamento materno entregarem
ou enviarem a documentação para fins de amamentação.

Último prazo para entrega da cópia autenticada do certificado de Proficiência na
Tradução e Interpretação da Libras/Língua Portuguesa, exclusivo para o curso de
Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português.

11/11/14
Último prazo para os candidatos conferirem os dados informados na inscrição e,
se necessário, realizar a correção de dados.

12/11/14 Publicação do resultado preliminar dos candidatos portadores de deficiência que
apresentaram  a  documentação  exigida  para  fins  de  encaminhamento  à  Junta
Médica.

Resultado  Preliminar  da  entrega  do  certificado  de  Proficiência  na  Tradução  e
Interpretação  em  Libras/Língua  Portuguesa  (exclusivo  para  os  candidatos  do
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curso de Letras: Tradução e Interpretação Libras/Português).

13 e 14/11/14

Interposição  de  recurso  contra  o  resultado  da  publicação  da  relação  dos
candidatos portadores de deficiência que apresentaram a documentação exigida
para fins de encaminhamento à Junta Médica.

Interposição  de  recurso  contra  o  resultado  preliminar  da  entrega  da  cópia
autenticada  do  certificado  de  Proficiência  na  Tradução  e  Interpretação  em
Libras/Língua  Portuguesa  (exclusivo  para  os  candidatos  do  curso  de  Letras:
Tradução e Interpretação Libras/Português).

18/11/14

Publicação  do  Edital  de  convocação  para  perícia  médica  dos  candidatos  que
solicitam tempo adicional e/ou correção diferenciada da Prova de Redação.

Publicação  do  resultado  final  dos  candidatos  portadores  de  deficiência  que
apresentaram  a  documentação  exigida  para  fins  de  encaminhamento  à  Junta
Médica.

Resultado final da entrega da cópia autenticada do certificado de Proficiência na
Tradução  e  Interpretação  em  Libras/Língua  Portuguesa  (exclusivo  para  os
candidatos do curso de Letras: Tradução e Interpretação Libras/Português).

Divulgação  das  respostas  aos  recursos  contra  o  resultado  da  publicação  da
relação  dos  candidatos  portadores  de  deficiência  que  apresentaram  a
documentação exigida para fins de encaminhamento à Junta Médica.

Divulgação das respostas dos recurso contra o resultado preliminar da entrega da
cópia autenticada do certificado de Proficiência na Tradução e Interpretação em
Libras/Língua  Portuguesa  (exclusivo  para  os  candidatos  do  curso  de  Letras:
Tradução e Interpretação Libras/Português).

Homologação das inscrições.

20 a 24/11/14 Realização  da  perícia  médica,  se  necessário,  dos  candidatos  portadores  de
deficiência.

26/11/14

Resultado  da  solicitação  de  condições  especiais  para  realização  das  provas
(respostas aos requerimentos).

Respostas aos requerimentos das candidatas que solicitaram aleitamento materno
no dia de realização das provas.

Publicação do resultado preliminar da perícia médica dos candidatos que solicita-
ram tempo adicional e/ou correção diferenciada.

27 e 28/11/14
Interposição  de  recurso  contra  o  indeferimento  dos  pedidos  de  correção
diferenciada,  tempo adicional  e contra o resultado da solicitação de condições
especiais e aleitamento materno.

28/11/14 Data final para o candidato que efetuou o pagamento de sua inscrição, dentro dos
prazos previstos no Edital, e não teve sua inscrição homologada comparecer ao
Centro de Seleção da UFG levando consigo o comprovante de pagamento ou
documento  comprobatório  de  isenção  e  o  original  do  seu  Documento  de
Identificação.
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02/12/14

Disponibilização do cartão de inscrição.

Disponibilização, na página, do comunicado que informa o local de realização das
provas objetiva e de redação.

Publicação do resultado final da perícia médica dos candidatos que solicitaram
tempo adicional e/ou correção diferenciada.

Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da perícia
médica dos candidatos solicitaram tempo adicional e/ou correção diferenciada.

07/12/14
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DE REDAÇÃO.

Divulgação do gabarito preliminar (após o encerramento das provas).

08 e 09/12/14 Interposição de recursos contra o gabarito preliminar.

12/12/14

Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva.

Publicação do gabarito oficial da prova objetiva.

Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito preliminar.

Disponibilização  no  site  do  cartão-resposta  dos  candidatos  que  fizeram  a  prova
objetiva.

Divulgação  da  lista  de  candidatos  que  farão  a  Verificação  de  Habilidades  e
Conhecimentos Específicos (VHCE) e terão as provas de redação corrigidas.

15 e 16/12/14 Interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva.

19/12/14

Disponibilização ao candidato da nota da prova de redação.

Disponibilização da prova de redação, no site, para fins de vista de prova.

Disponibilização dos critérios de correção da prova de redação.

Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva

22 e 23/12/14 Interposição de recursos contra as notas da prova de Redação.

07/01/2015

Disponibilização das respostas aos recursos contra a nota da Prova de Redação.

Disponibilização  na  página  da  relação  dos  candidatos  classificados  em  primeira
chamada do Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas 2015-1 para os cursos
cujos candidatos NÃO se submeteram à Verificação de Habilidades e Conhecimentos
Específicos (VHCE) ou Prova Oral.

Disponibilização do Boletim de Desempenho dos candidatos classificados em primeira
chamada do Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas 2015-1 para os cursos
cujos candidatos NÃO se submeteram à Verificação de Habilidades e Conhecimentos
Específicos (VHCE) ou Prova Oral.

14/01/15 a 13/02/2015 Cadastro e a matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada do Processo
Seletivo para Preenchimento de Vagas 2015-1 para os cursos cujos candidatos NÃO
se submeteram à Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE) ou
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Prova Oral.

29/01/15

Disponibilização do comunicado que informa o local e horário da Verificação de
Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE).

Disponibilização do comunicado que informa o local e horário da prova oral para os
candidatos inscritos no curso de Letras com habilitação em língua estrangeira.

02 e 03/02/15

REALIZAÇÃO  DA  PROVA  DE  VERIFICAÇÃO  DE  HABILIDADES  E
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (VHCE).

REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL PARA OS CANDIDATOS INSCRITOS NO CURSO
DE LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.

04/02/15

Disponibilização na página da nota dos candidatos na Verificação de Habilidades e
Conhecimentos Específicos e prova oral de língua estrangeira.

Disponibilização na página da prova escrita de reconhecimento, compreensão e análise
de trechos musicais e ditado rítmico-melódico e da verificação do curso de Arquitetura e
Urbanismo, para fins de vista de prova.

05 e 06/02/15
Interposição  de  recurso  contra  as  notas  da  Verificação  de  Habilidades  e
Conhecimentos Específicos e da prova oral de língua estrangeira.

09/02/15

Disponibilização  na  página  da  relação  dos  candidatos  classificados  em  primeira
chamada do Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas 2015-1 para os cursos
cujos  candidatos  submeteram  à  Verificação  de  Habilidades  e  Conhecimentos
Específicos (VHCE) ou Prova Oral de língua estrangeira.

Disponibilização do Boletim de Desempenho dos candidatos classificados em primeira
chamada do Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas 2015-1 para os cursos
cujos  candidatos  submeteram  à  Verificação  de  Habilidades  e  Conhecimentos
Específicos (VHCE) ou à Prova Oral de língua estrangeira.

Disponibilização  das  respostas  aos  recursos  contra  a  nota  da  Verificação  de
Habilidades e Conhecimentos Específicos e da prova oral de língua estrangeira.

12 e 13/02/2015 Cadastro e a matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada do Processo Sele-
tivo para Preenchimento de Vagas 2015-1 para os cursos cujos candidatos submete-
ram à Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE) ou à Prova
Oral de língua estrangeira.

24/02/2015
Publicação do aviso de Edital de Matrícula dos candidatos classificados em 2ª chama-
da do Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas 2015-1.

27/02/15 a 04/03/15 Cadastro e a matrícula dos candidatos classificados em 2ª chamada do Processo Sele-
tivo para Preenchimento de Vagas 2015-1.


