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DATAS ATIVIDADES 

18/07/17  Publicação da relação de candidatos aprovados em 1ª Chamada. 

 

 

20 e 21/07/17 

 Período de Confirmação de Vaga online dos candidatos aprovados 

em 1ª Chamada, no endereço eletrônico <www.cs.ufg.br> 

(obrigatória). No dia 21/07 a Confirmação de Vaga online será 

somente até às 17 horas e, caso não seja realizada, acarretará perda 

do direito à vaga. 

25/07/17  Publicação da relação de candidatos aprovados em 2ª Chamada. 

 

 

27 e 28/07/17 

 Período de Confirmação de Vaga online dos candidatos aprovados 

em 2ª Chamada, no endereço eletrônico <www.cs.ufg.br> 

(obrigatória). No dia 28/07 a Confirmação de Vaga online será 

somente até às 17 horas e, caso não seja realizada, acarretará perda 

do direito à vaga 

01/08/17 
 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas 

que realizaram Confirmação de Vaga online. 

03/08/17 

 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após às 

15h, para todos os candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas, que 

tenham realizado a Confirmação de Vaga online (<www.cs.ufg.br>). 

 

 

08 e 09/08/17 

 Período de realização de Matrícula Presencial dos candidatos 

aprovados em 1ª e 2ª Chamadas que realizaram a Confirmação de 

Vaga online (entrega da documentação e efetivação da matrícula). A 

não realização da Matrícula Presencial acarretará perda do direito à 

vaga. 

10 e 11/08/2017  Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula 

dos candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas. 

 

14/08/17 

 Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o 

indeferimento de matrícula dos candidatos aprovados em 1ª e 2ª 

Chamadas. 

 Publicação da relação de candidatos aprovados em 3ª Chamada. 

16/08/2017 
 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após às 15h, 

para todos os candidatos aprovados em 3ª Chamada (ww.cs.ufg.br). 

17/08/2017  Período de realização de Matrícula Presencial dos candidatos 

aprovados em 3ª Chamada. 

18 e 21/08/2017  Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula 

de candidatos aprovados em 3ª Chamada. 
 

 24/08/2017  Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o 

indeferimento de matrícula de candidatos aprovados em 3ª Chamada. 
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