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ANEXO I – CRONOGRAMA

EVENTO

DATA
07/06/17

 Publicação do Edital.

08 e 09/06/17

 Prazo para interposição de recursos contra o Edital.

13/06 a 07/07/17

 PERÍODO DE INSCRIÇÃO VIA INTERNET.

13 a 16/06/17

 Período para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição.

19/06/17

 Último dia para envio da documentação necessária (Anexo IV) para a concessão
da isenção de taxa de pagamento da inscrição (exceto candidatos que solicitaram
isenção por meio do CADÚNICO).

20/06/17

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital.

28/06/17

 Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção do pagamento da taxa
de inscrição.

29 e 30/06/17

 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da isenção do pagamento de
inscrição.

06/07/17

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da isenção do
pagamento da taxa de inscrição.
 Divulgação do resultado final dos requerimentos de isenção do pagamento da taxa
de inscrição.
 Disponibilização do documento comprobatório da isenção do pagamento de
inscrição.

10/07/17

 Último dia para pagamento da taxa de inscrição.
 Último dia para entrega ou postagem do Laudo Médico para candidatos que
solicitaram Tempo Adicional ou Correção Diferenciada para as provas.
 Último dia para entrega ou postagem do Requerimento de Condições Especiais
acompanhado de Laudo ou Atestado Médico para realização das provas.
 Último dia para os candidatos entregarem ou enviarem a documentação de renda
para fins de desempate na última colocação.

17/07/17

 Divulgação do resultado preliminar da solicitação de Tempo Adicional ou
Correção Diferenciada para as provas.
 Divulgação do resultado preliminar dos Requerimentos de Condições Especiais
para a realização das provas.
 Divulgação preliminar das inscrições homologadas.
 Divulgação preliminar dos candidatos que entregaram ou enviaram a
documentação de renda para fins de desempate na última colocação.

DATA

EVENTO

18 e 19/07/17

 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da solicitação de Tempo Adicional
ou Correção Diferenciada para realização das provas.
 Prazo para recurso contra o resultado preliminar dos Requerimentos de Condições
Especiais para a realização das provas.
 Prazo para recurso contra a divulgação preliminar das inscrições homologadas.
 Prazo para recurso contra a divulgação preliminar dos candidatos que entregaram
ou enviaram a documentação de renda para fins de desempate na última colocação.

21/07/17

 Solicitação de devolução do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que
pagaram em duplicidade para o mesmo curso e polo ou fora do prazo.
 Último dia para conferência e alteração dos dados informados no ato da inscrição,
com exceção do nome, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do curso e polo.
 Divulgação final das inscrições homologadas.

25/07/17

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da solicitação
de Tempo Adicional e Correção Diferenciada para realização das provas.
 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar dos
Requerimentos de Condições Especiais para realização das provas.
 Divulgação da relação final dos candidatos que solicitaram Tempo Adicional e
Correção Diferenciada para realização das provas.
 Divulgação da relação final dos candidatos que solicitaram condições especiais
para a realização das provas.
 Data final para o candidato que efetuou o pagamento da taxa de inscrição e não
teve sua inscrição homologada, dentro dos prazos previstos no Edital, comparecer
ou contatar o Centro de Seleção da UFG.
 Divulgação final dos candidatos que entregaram ou enviaram a documentação de
renda para fins de desempate na última colocação.

26/07/17

 Divulgação do comunicado que informa o local de realização das provas.

30/07/17

 REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DA REDAÇÃO.
 Publicação do gabarito preliminar da Prova Objetiva.

31/07 e 01/08/17

 Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva.

16/08/17

 Divulgação das respostas dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova
Objetiva.
 Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva.
 Disponibilização do cartão-resposta da Prova Objetiva.
 Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva.
 Divulgação do resultado preliminar das notas da Redação.
 Disponibilização da visualização da Redação.
 Divulgação do boletim de desempenho preliminar.

17 e 18/08/17

28/08/17

 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva.
 Prazo para recurso contra o resultado preliminar das notas da Redação.
 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da Prova
Objetiva e das notas da Redação.
 Divulgação do resultado final do Processo Seletivo e convocação para matrícula
dos candidatos aprovados em 1° chamada.
 Divulgação do boletim de desempenho final.

DATA

EVENTO

29 e 30/08/17

 Período de Confirmação de Vaga online em www.cs.ufg.br (obrigatória para todos
os candidatos convocados para matrícula aprovados em 1ª Chamada. No dia 30/08
a Confirmação de Vaga online será somente até as 17 horas). A não realização
dessa Confirmação de Vaga online acarretará perda do direito à vaga.

01/09/17

05 e 06/09/17

 Divulgação da convocação dos candidatos aprovados em 2° chamada.
 Período de realização de Matrícula Presencial dos candidatos aprovados em
1ª e 2ª Chamada (entrega da documentação e efetivação da matrícula,
obrigatória para todos os candidatos de 1ª e 2ª chamadas). A não realização
dessa Matrícula Presencial acarretará perda do direito à vaga.

12/09/17

 Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 3ª chamada.

14/09/17

 Período de realização de Matrícula Presencial dos candidatos aprovados em
3ª Chamada.

18 a 29/09/17

 Período de realização de Chamadas Subsequentes (à critério da UFG).

