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DATAS                                              ATIVIDADES 

17/12/19 • Publicação do Edital e dos Anexos. 

20/12/19 a 20/01/20 

• Prazo para inscrição ao Processo Seletivo 2020/1 e 2020/2. 

• Prazo para todos os candidatos fazer Upload da documentação necessária para a 

inscrição (ver subitens 2.13 e 2.14 do Edital). 

24/01/20 
• Divulgação preliminar das inscrições homologadas dos candidatos cuja  

documentação necessária tenha sido anexada, de acordo com o Edital. 

26 e 27/01/20 

• Prazo para interposição de recurso contra a divulgação preliminar das inscrições 

homologadas dos candidatos cuja a documentação necessária tenha sido anexada, de 

acordo com o Edital. 

30/01/20 

• Divulgação da relação final das inscrições homologadas dos candidatos cuja a 

documentação necessária tenha sido anexada de acordo com o Edital. 

• Divulgação das respostas aos recursos contra a divulgação preliminar das inscrições 

homologadas. 

• Divulgação preliminar das notas parciais do Enem e a respectiva média calculada de 

acordo com o item 3 do Edital. 

31/01 e 1/02/20 
• Prazo para interposição de recurso contra a divulgação preliminar das notas parciais 

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

4/02/20 

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

acordo com o item 3 do Edital. 

• Divulgação das respostas aos recursos contra a publicação das notas parciais do 

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

• Divulgação da convocação dos candidatos que farão as provas de VHCE – 

Música. 

• Divulgação do comunicado que informa o local das provas de VHCE - Música. 

6/02/20 • Realização das provas de VHCE – Música . 

7/2/20 • Divulgação das notas preliminares das provas de VHCE – Música . 

9 e 10/02/20 
• Prazo para interposição de recursos contra as notas preliminares das provas de 

VHCE – Música. 

13/02/20 

• Divulgação das notas finais das provas de VHCE – Música. 

• Respostas aos recursos contra as notas preliminares das provas de VHCE – Música. 

• Divulgação da relação dos/as candidatos/as aprovados/as em Primeira Chamada. 



18 a 21/02 e 27/02/20 
• Realização da matrícula dos candidatos aprovados em Primeira Chamada em 

cursos da Regional Goiânia. 

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

cursos das Regionais Catalão, Goiás e Jataí. 

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 

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

2/03/20 

• 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/as candidatos/as aprovados/as  em 

Primeira Chamada. 

4/03/20 

• 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/as candidatos/as aprovados/as em Primeira Chamada. 

6/03/20 

• Realização da matrícula dos candidatos aprovados em Primeira Chamada para 

candidatos com recursos deferidos. 

9/03/20 

• Divulgação da relação dos candidatos aprovados em Segunda Chamada para a 

realização da matrícula. 

12 a 14/08/2020 e  

17 a 19/08/2020 

• 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 19/08/2020 a Confirmação de Matrícula online 

será realizada até às 17 horas. 

20, 21, 24 e 25/08/2020 

• Realização da entrevista online dos candidatos autodeclarados Negros (Pretos e 

Pardos) Quilombolas aprovados em Segunda Chamada em cursos da Regional 

Goiânia para verificação da autodeclaração pela Comissão de Heteroidentificação.  

26/08/2020 
• Publicação da relação final dos candidatos matriculados em Segunda Chamada, após 

deferimento das Comissões de Escolaridade e Heteroidentificação. 

27 e 28/08/2020 

• 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, no endereço 

eletrônico <www.cs.ufg.br>. 

31/08/2020 

• Realização de entrevista online dos candidatos com recursos interpostos contra 

indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos Seletivos 

da UFG (Resolução CONSUNI n.32R/2017) aprovados em Segunda Chamada. 

01/09/2020 

• 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. 

 


