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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE SELEÇÃO
EDITAL N.º 01/2018
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
LETRAS: LIBRAS (LICENCIATURA) DO PROGRAMA UFGInclui, PARA INGRESSO NO PRIMEIRO
SEMESTRE LETIVO DE 2018 – PS/2018
ANEXO I – CRONOGRAMA

DATAS

ATIVIDADES
 Inscrição ao Processo Seletivo 2018.

10 a 26/01/18

 Prazo para os candidatos anexarem o arquivo digital com o Laudo Médico e os exames exigidos
de acordo com o item 3.2 do Edital.
 Prazo para os candidatos anexarem a documentação de renda para fins de desempate na
última colocação.

27/01/18

 Último dia para os candidatos conferirem os dados informados na inscrição e, se necessário,
realizar a correção de dados.
 Divulgação preliminar dos candidatos que anexaram o arquivo digital com o Laudo Médico e
os exames exigidos de acordo com o item 3.2 do Edital.

01/02/18

 Divulgação preliminar dos candidatos que anexaram a documentação de renda necessária para
fins de desempate na última colocação.
 Prazo para interposição de recurso contra a divulgação dos candidatos que anexaram o
arquivo digital com o Laudo Médico e os exames exigidos de acordo com o item 3.2 do Edital.

02 e 05/02/18

 Prazo para interposição de recurso contra a divulgação dos candidatos que apresentaram
documentação de renda necessária para fins de desempate na última colocação.
 Divulgação final dos candidatos que anexaram o arquivo digital com o Laudo Médico e os
exames exigidos de acordo com o item 3.2 do Edital.

06/02/18

 Divulgação final dos candidatos que anexaram a documentação de renda necessária para
fins de desempate na última colocação.
 Publicação do Edital de convocação para Perícia Médica.

07 e 08/02/18
09/02/18

 Período para realização da Perícia Médica.
 Divulgação do resultado preliminar da Perícia Médica.
 Divulgação preliminar das inscrições homologadas.
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da perícia médica.

12 e 14/02/18

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

DATAS

ATIVIDADES
 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da
Perícia Médica.

15/02/18

 Divulgação do resultado final da perícia médica.
 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o preliminar das inscrições
homologadas.
 Divulgação final das inscrições homologadas.

18/02/18

 Disponibilização do comunicado que informa o local das provas.
 Realização das provas.
 Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva (logo após a prova).

19 e 20/02/18

 Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar.
 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito preliminar.
 Divulgação do gabarito oficial da Prova Objetiva.

01/03/18

 Divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo.
 Disponibilização do Boletim de Desempenho dos candidatos.
 Vista do Cartão-Resposta.
 Vista da Folha de Redação.

02 e 05/03/18
06/03/18

08 e 09/03/18

 Interposição de recurso contra o resultado preliminar do Processo Seletivo.
 Divulgação do resultado final do Processo Seletivo.
 Publicação da relação de candidatos aprovados em Primeira Chamada para a realização
da matrícula.
 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar do
Processo Seletivo.
 Realização da matrícula da primeira chamada.

15/03/18

 Publicação da relação de candidatos aprovados em segunda chamada para realização de
matrícula.

19/03/18

 Realização da matrícula da segunda chamada.

20/03 a 12/04/18

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

