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DATAS ATIVIDADES 

09/09/19  Publicação do Edital e Anexos. 

17/09 a 29/10/19 

 Prazo para inscrição ao Processo Seletivo 2020/1. 

 Prazo para realizar o upload do Laudo Médico dos candidatos que se declaram como 

Pessoa com Deficiência, que desejam solicitar tempo adicional para realização da prova de 
VHCE. 

 Prazo solicitação de condições especiais para realização da prova de VHCE. 

 Prazo para realizar o upload dos documentos de renda familiar para fins de aplicação como 

critério de desempate.  

 Prazo para realizar o upload da documentação necessária para a homologação da inscrição, 

conforme item 3.2.1 do Edital. 
 

05/11/19 

 Divulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas. 

 Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que se declaram como Pessoa com 

Deficiência e que solicitaram tempo adicional para realização da prova. 

 Divulgação do resultado dos requerimentos dos candidatos que solicitaram condições 

especiais para a realização da prova. 

 Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que enviaram os documentos de renda 

familiar para fins de aplicação como critério de desempate. 

06 e 07/11/19 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar das inscrições 
homologadas. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos que se 

declaram como Pessoa com Deficiência e que solicitaram tempo adicional para realização 

da prova. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado dos requerimentos dos candidatos que 

solicitaram condições especiais para a realização da prova 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos que 

enviaram os documentos de renda familiar para fins de aplicação como critério de 
desempate. 

19/11/19 

 Divulgação do resultado final dos candidatos que se declaram como Pessoa com 

Deficiência e que solicitaram tempo adicional para realização da prova. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar dos candidatos que se 

declaram como Pessoa com Deficiência e que solicitaram tempo adicional para realização 

da prova. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado dos requerimentos dos candidatos 

que solicitaram condições especiais para a realização da prova. 

20/11/19 

 Divulgação do resultado final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar das inscrições 

homologadas. 

 Divulgação do resultado final dos candidatos que enviaram os documentos de renda 

familiar para fins de aplicação como critério de desempate. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar dos candidatos que 



 

enviaram os documentos de renda familiar para fins de aplicação como critério de 

desempate para a última vaga. 

28/11/19  Divulgação do comunicado que informa o local das provas. 

03 e 04/12/19  Realização da prova de VHCE. 

06/12/19  Divulgação do resultado preliminar da Prova de VHCE. 

09 e 10/12/19  Prazo para interposição de recursos contra resultado preliminar da Prova de VHCE. 

16/12/19 
 Divulgação do resultado final da Prova de VHCE. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra resultado preliminar da Prova de VHCE. 

27 a 31/01/20  Prazo para o candidato informar o ano de realização do Enem. 

04/02/20  Divulgação preliminar das notas parciais do Enem e a respectiva média calculada de 
acordo com o item 4.5 do Edital. 

05 e 06/02/20  Prazo para interposição de recurso contra a divulgação preliminar das notas parciais do 

Enem e a respectiva média calculada de acordo com o item 4.5 do Edital. 

11/02/20 

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

o item 4.5. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra a divulgação preliminar das notas parciais do 

Enem e a respectiva média calculada de acordo com o item 4.5. 

13/02/20  Divulgação da relação dos candidatos aprovados em Primeira Chamada para a realização da 

matrícula. 

21 e 27/02/20  Realização da matrícula dos candidatos aprovados em Primeira Chamada. 

 
27 e 28/02/20 

 Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula pelas Comissões de 
Verificação dos Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI nº32R/2017) dos 

candidatos aprovados em Primeira Chamada. 

24 e 25/08/2020 

 Prazo para a realização da Confirmação de Matrícula online dos/as candidatos/as 
aprovados/as em Segunda Chamada em cursos da Regional Goiânia no endereço 

eletrônico. No dia 25/08/2020 a Confirmação de Matrícula online será realizada até às 17 

horas. 

26 e 27/08/2020 
 Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula dos candidatos 

aprovados em Segunda Chamada. 

31/08/2020  Divulgação do resultado da interposição de recurso contra o indeferimento de matrícula 

dos candidatos aprovados em Segunda Chamada. 


