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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; no Decreto nº 5.773/2006; na Portaria Normativa do Ministério da Educação (MEC) nº 

40/2007; na Resolução CONSUNI/UFG nº 20/2010, alterada pela Resolução CONSUNI/UFG nº 031/2012, e, ainda, 

na Resolução CEPEC/UFG nº 1301/2014, torna público o presente edital, contendo orientações necessárias ao 

Processo Seletivo 2020 para ingresso nos cursos presenciais de graduação da UFG, pelo Programa UFGInclui, 

destinado a candidatos(as) Indígenas e negros(as) Quilombolas, que tenham cursado o Ensino Médio integralmente 

em escola pública,  torna público o presente Edital Complementar para a Regional Jataí (UFJ) que: 

 

1. Retifica o item 2.1.5 do EDITAL COMPLEMENTAR N.3 AO EDITAL N.27/2019, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Onde se lê:  

2.1.5 Os candidatos/as aprovados/as em Chamadas subsequentes em cursos da Regional Jataí (UFJ) que realizarem 

matrícula por meio de Confirmação de Matrícula online, conforme itens 2.1.2 e 2.1.3 terão até o dia 08/01/2021 para 

entregar os documentos (originais e fotocópias) exigidos para matrícula, (itens 3.1 e 3.2 deste Anexo), no Centro de 

Gestão Acadêmica (CGA). Após esse prazo, será cancelada a matrícula do/a candidato/a que não apresentar a 

documentação. 

 

Leia-se: 

2.1.5 Os candidatos/as aprovados/as em Chamadas subsequentes em cursos da Regional Jataí (UFJ) que realizarem 

matrícula por meio de Confirmação de Matrícula online, conforme itens 2.1.2 e 2.1.3 terão até o dia 24/04/2021 para 

entregar os documentos (originais e fotocópias) exigidos para matrícula, (itens 3.1 e 3.2 deste Anexo), no Centro de 

Gestão Acadêmica (CGA). A entrega deverá ser agendada pelo e-mail: ingresso.jatai@ufg.br . Após esse prazo, será 

cancelada a matrícula do/a candidato/a que não apresentar a documentação. 

 

2. Retifica o item 6 do EDITAL COMPLEMENTAR N.3 AO EDITAL N.27/2019 que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Onde se lê: 

6. reitera a inclusão do Edital Complementar N.2, nos itens 4.5, 4.6 e 4.7 do Anexo VI – Das Chamadas e da Matrícula 

Presencial, a data de até o dia 08/01/2021 para apresentação dos respectivos documentos. 

 

Leia-se:  

6. reitera a inclusão do Edital Complementar N.2, nos itens 4.5, 4.6 e 4.7 do Anexo VI – Das Chamadas e da Matrícula 

Presencial, a data de até o dia 24/04/2021 para apresentação dos respectivos documentos no Centro de Gestão 

Acadêmica (CGA). A entrega deverá ser agendada pelo e-mail: ingresso.jatai@ufg.br . 

 

 

Goiânia, 7 de janeiro de 2021 . 
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