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EDITAL COMPLEMENTAR N.4 AO EDITAL N.17/2019 

O Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista o 

disposto nas Leis nº 9.394/1996 e nº 12.711/2012, esta última alterada pela Lei nº 13.409/2016; nos Decretos 

nº 3.298/99 e nº 7.824/2012; nas Portarias Normativas do Ministério da Educação (MEC) nº 40/2007 e nº 

18/2012, alterada pelas Portarias MEC nº 9/2017 e nº 1.117/18; e ainda nas Resoluções CEPEC nº 

1.278/2014 e nº 1301/2014, torna público o presente Edital Complementar, que RETIFICA os Anexos I e VI:  

1. retifica, no Anexo I – Cronograma, as datas com atualização dos eventos. Dessa forma o Cronograma 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

Onde se lê:  

 

20/03/20 

 Realização da matrícula presencial dos candidatos aprovados em 
Segunda Chamada (todas as Regionais).  

 

23 e 24/03/20 

 Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de 
matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos Seletivos 
da UFG (Resolução CONSUNI n.32R/2017) dos candidatos 
aprovados em Segunda Chamada. 

 

25/03/20 

 Realização de entrevista dos candidatos com recursos interpostos 
contra indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação 
dos Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI 
n.32R/2017) dos candidatos aprovados em Segunda Chamada. 

 

 
26/03/20 

 Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o 
indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos 
Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI 

 n.32R/2017) dos candidatos aprovados em Segunda Chamada. 

 

Leia-se:  

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 <www.cs.ufg.br>. 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. 

 

2. retifica, no Anexo VI – Das Chamadas e da Matrícula Presencial, os itens 2.1.1 e 2.7. Dessa forma, 

os referidos itens passam a vigorar com a seguinte redação:   

 

Onde se lê:  

2.1.1 As matrículas dos candidatos aprovados em Chamadas subsequentes serão realizadas no Centro 

de Gestão Acadêmica, situado na Av. Esperança, S/N - Prédio da Reitoria - Térreo - Câmpus 
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Samambaia - Goiânia – GO, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, na data prevista no 

Cronograma deste Processo Seletivo (Anexo I). 

 

2.7 É de inteira responsabilidade, do candidato aprovado, comparecer nos locais, dias e horários 

estabelecidos pela UFG, conforme cada Chamada, para realizar a Matrícula presencial. O não 

cumprimento deste item implica na perda do direito à vaga do seu respectivo curso. 

 

Leia-se:  

2.1.1 Em caráter excepcional, a matrícula dos/as candidatos/as aprovados/as em Chamadas 

subsequentes em cursos da Regional Goiânia será realizada por meio de Confirmação de Matrícula 

online, no endereço eletrônico <www.cs.ufg.br>, conforme data prevista no Cronograma do Processo 

Seletivo (Anexo I). 

2.7 É de inteira responsabilidade dos candidatos aprovados realizar a Confirmação da Matrícula online 

e o upload dos documentos exigidos para matrícula, conforme itens 2.2.1 e 2.1.1.1. O não 

cumprimento da fase prevista implica na perda do direito à vaga do seu respectivo curso. 

 

3. inclui, no Anexo VI – Das Chamadas e da Matrícula Presencial, os itens  2.1.1.1 e 2.1.1.2.  

 

4. inclui, nos itens 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 do Anexo VI – Das Chamadas e da Matrícula Presencial, a data 

de até o dia 08/01/2021 para entrega dos respectivos documentos. 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

Goiânia, 04 de agosto de 2020. 
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http://www.cs.ufg.br/

