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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO PROGRAMA 

UFGInclui – INDÍGENAS E NEGROS QUILOMBOLAS – 2018 

 
ANEXO I – CRONOGRAMA  

 

DATAS ATIVIDADES 

11/01 a 01/02/18 

 Inscrição ao Processo Seletivo 2018. 

 Prazo para os candidatos anexarem a documentação necessária para a 

inscrição (ver itens 2.13 e 2.14 do Edital). 

02/02/18 
 Último prazo para os candidatos conferirem os dados informados na inscrição 

e, se necessário, realizar a correção de dados. 

05/02/18 
 Relação Preliminar das inscrições homologadas dos candidatos cuja a 

documentação necessária tenha sido anexada de acordo com o Edital. 

06 e 07/02/18  Recurso contra a relação preliminar das inscrições homologadas. 

08/02/18 
 Relação Final das inscrições homologadas dos candidatos cuja a 

documentação necessária tenha sido anexada de acordo com o Edital. 

09/02/18 
 Divulgação das notas parciais do Enem e a respectiva média calculada de 

acordo com o item 3 do Edital. 

14 e 15/02/18 
 Prazo para interposição de recurso contra a publicação das notas parciais do 

Enem e a respectiva média de acordo com o item 3 do Edital. 

19/02/18 

 Convocação dos candidatos Indígenas e negros Quilombolas que se 

inscreveram para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Licenciatura em 

Educação Musical ou Musicoterapia, para realização das provas de VHCE 

(ver subitem 1.7 do Edital). 

21/02/18 
 Realização das provas da VHCE para os candidatos Indígenas e Negros 

Quilombolas aos cursos de Arquitetura e Urbanismo. 

27 e 28/02/18 

 Realização das provas da VHCE para os candidatos Indígenas e Negros 

Quilombolas aos cursos de Licenciatura em Educação Musical e 

Musicoterapia. 

01/03/18 

 Publicação do resultado do Processo Seletivo e a respectiva convocação de 

candidatos aprovados em primeira chamada, exceto para os cursos que exigem 

VHCE. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra as notas do Enem e a respectiva 

média calculada de acordo com o item 3 do Edital. 

 Divulgação das notas finais do Processo Seletivo, exceto para os cursos que 

exigem VHCE. 

 Publicação das notas das provas de VHCE. 

 Vistas dos Cadernos de Respostas das provas para Arquitetura e Urbanismo. 
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02 e 03/03/18  Prazo para interposição de recursos com as notas das provas da VHCE. 

06/03/18 

 Publicação do resultado do Processo Seletivo e a respectiva convocação de 

candidatos aprovados em primeira chamada para os cursos que exigem 

VHCE. 

 Publicação das notas finais do Processo Seletivo para os cursos que exigem 

VHCE. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra as notas das provas da VHCE. 

06 e 07/03/18 
 Realização da matrícula dos candidatos aprovados em 1ª Chamada - Cursos 

da Regional Catalão e Regional Jataí. 

06 a 12/03/18 
 Realização da matrícula dos candidatos aprovados em 1ª Chamada, conforme 

escalonamento de cursos (Anexo VIII) – Cursos da Regional Goiânia. 

06 a 09/03/18 
 Realização da matrícula dos candidatos aprovados em 1ª Chamada - Cursos 

da Regional Goiás. 

08 e 09/03/18 

 Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula dos 

candidatos aprovados em 1ª Chamada para cursos da Regional Catalão e 

Regional Jataí, no endereço eletrônico www.cs.ufg.br.  

12/03/18 

 Realização de entrevista dos candidatos com recursos interpostos contra 

indeferimento de matrícula de 1ª Chamada, somente para cursos da Regional 

Catalão e Regional Jataí.  

12 e 13/03/18 

 Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula dos 

candidatos aprovados em 1ª Chamada para cursos da Regional Goiás, no 

endereço eletrônico www.cs.ufg.br.  

13/03/18 

 Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o indeferimento 

de matrícula de candidatos aprovados em 1ª Chamada para Cursos da 

Regional Catalão e Regional Jataí, no endereço eletrônico www.cs.ufg.br.  

13 e 14/03/18 

 Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula dos 

candidatos aprovados em 1ª Chamada para Cursos da Regional Goiânia, no 

endereço eletrônico www.cs.ufg.br. 

14/03/18 

 Realização de entrevista dos candidatos com recursos interpostos contra 

indeferimento de matrícula de 1ª Chamada, somente para Cursos da Regional 

Goiás. 

15/03/18 

 Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o indeferimento 

de matrícula dos candidatos aprovados em 1ª Chamada para Cursos da 

Regional Goiás, no endereço eletrônico www.cs.ufg.br.   

 Realização de entrevista dos candidatos com recursos interpostos contra 

indeferimento de matrícula de 1ª Chamada, somente para Cursos da Regional 

Goiânia. 

16/03/18 

 Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o indeferimento 

de matrícula dos candidatos aprovados em 1ª Chamada para Cursos da 

Regional Goiânia, no endereço eletrônico www.cs.ufg.br. 

 Publicação da relação de candidatos aprovados em 2ª Chamada para 

realização de matrícula. 

http://www.cs.ufg.br/
http://www.cs.ufg.br/
http://www.cs.ufg.br/
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21/03/18 
 Realização da matrícula presencial dos candidatos aprovados em 2ª Chamada 

(cursos de todas as regionais). 

22 e 23/03/18 
 Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula dos 

candidatos aprovados em 2ª Chamada (cursos de todas as regionais). 

26/03/18 

 Realização da entrevista dos candidatos pelas comissões que irão analisar os 

recursos interpostos contra indeferimento de matrícula de 2ª Chamada (cursos 

de todas as regionais).  

27/03/18 

 Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o indeferimento 

de matrícula dos candidatos aprovados em 2ª Chamada (cursos de todas as 

regionais). 

28/03 a 06/04/18  Período de realização de Chamadas Subsequentes (a critério da UFG). 

 


