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ANEXO I – CRONOGRAMA 

DATAS  ATIVIDADES

09 a 13/04/18

 Período de inscrição.

 Prazo para envio da documentação exigida para homologação da inscrição.

 Prazo para envio dos documentos de renda familiar para fins de aplicação como critério de

desempate para a última vaga.

16/04/18

 Último prazo para os candidatos conferirem os dados informados na inscrição e, se necessá-

rio, realizar a correção de dados.

 Divulgação da relação preliminar das inscrições homologadas.

 Divulgação da relação preliminar dos candidatos que enviaram a documentação de renda fa-

miliar para fins de aplicação como critério de desempate para a última vaga.

17 e 18/04/18

 Prazo para interposição de recursos contra a relação preliminar das inscrições homologadas.

 Prazo para interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos que enviaram

a documentação de renda familiar para fins de aplicação do critério de desempate.

19/04/18

 Relação final das inscrições homologadas.

 Divulgação da relação final dos candidatos que enviaram a documentação de renda familiar

para fins de aplicação como critério de desempate para a última vaga.

20/04/18
 Divulgação preliminar das notas parciais do Enem e a respectiva média calculada de acordo

com o item 4 do Edital.

21 e 23/04/18
 Prazo para interposição de recursos contra a relação preliminar das notas parciais do Enem e

a respectiva média calculada de acordo com o item 4 do Edital.

24/04/18

 Divulgação final das notas parciais do Enem e a respectiva média calculada de acordo com o

item 4 do Edital.

 Divulgação  da  relação  dos  candidatos  aprovados  em 1ª  Chamada  para  a  realização  da

matrícula.

25/04/18  Cadastro e a matrícula dos candidatos aprovados em 1ª Chamada.

26/04 a 04/05/18  Divulgação das Chamadas Subsequentes – a critério da UFG.
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