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Edital Complementar N.2 

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

disposto na Lei nº 9394/96 (LDB), de 20/12/96, no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (Resolução 

CEPEC nº1557R/2017 de 01/12/2017) e na Resolução CEPEC nº 1394R, de 11/03/2016, torna público o 

Edital do Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas Remanescentes nos Cursos de Graduação 

Presenciais, visando o preenchimento de 880 vagas, distribuídas por Regional (Catalão, Goiânia, Goiás e 

Jataí), conforme Anexo II do referido edital, destinadas a estudantes da UFG que pretendam realizar Mudança 

de Curso (“Transferência interna”), ex-estudantes da UFG que pretendam o Reingresso e estudantes de outras 

Instituições de Ensino Superior (IES) que pretendam ingressar por Transferência Facultativa (“Transferência 

externa”), com ingresso no primeiro e segundo semestres letivos de 2020, torna público o presente Edital 

Complementar que altera o Cronograma (Anexo I) do Processo Seletivo: 

1) retifica o Anexo I - Cronograma que passa a vigorar com as seguintes datas: 

20/11/19 

 Divulgação final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra a homologação das 
inscrições. 

 Divulgação preliminar das notas parciais do Enem e a respectiva média 
calculada de acordo com o item 3 do Edital. 

21 e 22/11/19 
 Prazo para recurso contra a divulgação preliminar das notas parciais do 

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

25/11/19 

 Divulgação do resultado final da Perícia Médica. 

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

 Divulgação da relação final dos candidatos convocados para realização 
da VHCE dos cursos de Música. 

 Disponibilização do comunicado que informa o local das provas para 
cursos de Música, que exigem VHCE. 

 

 

 

 Goiânia, 19 de novembro de 2019.  
 

Prof. Edward Madureira Brasil  

Reitor da UFG 


