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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
CENTRO DE SELEÇÃO 

EDITAL N. 64/2015 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DISPONÍVEIS NOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL/2015-2 (PARA INGRESSO EM 2016-1) 

 

EDITAL COMPLEMENTAR N.º 1 AO EDITAL N.º 64/2015 

 

O Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições regimentais, tendo em 
vista a publicação do Edital n.º 64/2015, torna público o presente Edital Complementar que: 

 
ALTERA a redação dos subitens 9.1.2 e 12.1 do Edital, que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

9.1.2. O prazo para a interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da zero hora do 
primeiro dia útil posterior à data de publicação dos resultados previstos no item 11 deste Edital, exceto 
para interposição de recursos contra as notas da Prova de Redação, que poderá ser no sábado. 

12.1. Os candidatos classificados no Processo Seletivo para preenchimento de vagas disponíveis 
UFG/2015-2 (para ingresso em 2016-1) para os cursos de graduação na modalidade presencial (1ª 
chamada) que NÃO se submeteram à Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE) 
ou Prova Oral estão automaticamente convocados para, no período previsto no Cronograma do Proces-
so Seletivo (Anexo I deste Edital), no horário das 8 às 11h30 e das 13h às 16h30, exceto sábado, do-
mingo e feriado, efetuar o cadastro e a matrícula na cidade onde o curso de opção do candidato é ofe-
recido, nos seguintes locais: 

RETIFICA E ACRESCENTA, também, as seguintes datas e eventos ao Cronograma do Proces-
so Seletivo (Anexo I do Edital): 

09/12/15 

Resultado final da solicitação da isenção do pagamento de inscrição. 

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

 

13/01/16 

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

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

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

 

03 e 04/02/16 Interposição de recursos contra a nota da Prova Objetiva 

 

19/02/16 

Disponibilização ao candidato da nota preliminar da Prova de Redação. 

Disponibilização dos critérios de correção da Prova de Redação. 

Disponibilização das respostas aos recursos contra a nota da Prova Objetiva 

20 e 22/02/16 
Disponibilização da prova de redação, no site, para fins de vista de prova. 

Interposição de recursos contra as notas da Prova de Redação. 
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29/02/16 

Disponibilização do Boletim de Desempenho dos candidatos classificados em 
primeira chamada do Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas 2015-2, 
exceto para os cursos cujos candidatos se submeterão à Verificação de 
Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE) ou à Prova Oral de língua 
estrangeira. 

Disponibilização na página da relação dos candidatos classificados em primeira 
chamada do Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas 2015-2, exceto para 
os cursos cujos candidatos submeteram à Verificação de Habilidades e 
Conhecimentos Específicos (VHCE) ou Prova Oral. 

 

07 a 14/03/16 

 

Cadastro e a matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada do Processo 
Seletivo para Preenchimento de Vagas 2015-2 para os cursos cujos candidatos 
NÃO se submeteram à Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos 
(VHCE) ou Prova Oral. 

 

11 e 14/03/16 

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. 

Interposição de recurso contra as notas da Verificação de Habilidades e 
Conhecimentos Específicos e da prova oral de língua estrangeira. 

 

18/03/16 

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

Disponibilização na página da relação dos candidatos classificados em primeira 
chamada do Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas 2015-2 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 2015-2 
para os cursos cujos candidatos submeteram à Verificação de Habilidades e 
Conhecimentos Específicos (VHCE) ou à Prova Oral de língua estrangeira. 

 

29 e 30/03/16 

Cadastro e a matrícula dos candidatos classificados em 1ª 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. 

 

Os demais itens e subitens do Edital permanecem inalterados. 

 

Goiânia, 13 de novembro de 2015. 

 

Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral 

Reitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 


