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ANEXO I – CRONOGRAMA 

(Consolidado pelo Edital Complementar Nº4) 

 

DATA EVENTO 

23/04/21 • Publicação do Edital e dos Anexos. 

23, 26 e 27/04/21 

• Prazo para manifestação de interesse dos candidatos, anteriormente inscritos no 

PS EAD 2021 (que não efetivaram matrícula), em concorrer às vagas não 

preenchidas nas 1ª, 2ª e 3ª chamadas – no dia 27/04 até às 12h00.  

28/04/21 

• Publicação da relação de candidatos anteriormente inscritos no PS EAD 2021 que 

manifestaram interesse em concorrer às vagas não preenchidas nas 1ª, 2ª e 3ª chamadas. 

• Publicação a relação de candidatos aprovados em Chamada Única para o 

preenchimento das vagas não ocupadas nas 1ª, 2ª e 3ª chamadas. 

 

 

 

 
30/04/21 e 03 e 04/05/21 

• Prazo para os candidatos aprovados na Chamada Única preencherem o Formulário 

Socioeconômico (obrigatório) no endereço eletrônico www.cs.ufg.br. No dia 03/05, o 

prazo para Preenchimento do Formulário Socioeconômico encerra às 17h00.  

• Prazo para os candidatos aprovados em Chamada Única realizarem o upload da 

documentação pessoal, de escolaridade, comprovação da condição de Pessoa com 

Deficiência (PcD), de renda e de heteroidentificação, conforme opção de 

participação/aprovação, no endereço eletrônico www.cs.ufg.br. No dia 03/05, o prazo 

para a realização do upload dos documentos encerra às 17h00. A não realização desse 

procedimento de matrícula acarretará perda do direito à vaga. 

05/05 e 06/05/21 

• Período de realização da entrevista online dos candidatos aprovados em Chamada Única 

em uma das opções de renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per 

capita e/ou Pessoa com Deficiência (PcD) e/ou autodeclarado PPI (Preto, Pardo e 

Indígena). O descumprimento do horário agendado anteriormente com as Comissões 

acarretará a perda do direito à vaga. 

07/05/21 

• Prazo para os candidatos aprovados em Chamada Única que foram submetidos à(s) 

entrevista(s) online acrescentem e/ou substituam documentos, caso solicitado pela(s) 

Comissões de Análise da Realidade Socioeconômica, Escolaridade e Verificação da 

Condição de Deficiência. 

10/05/21 
• Publicação da relação dos candidatos aprovados em Chamada Única, com parecer 

de deferimento de matrícula. 

11 e 12/05/21 

• Prazo para interposição de recurso online no endereço eletrônico www.cs.ufg.br contra 

indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da 

UFG (Resolução CONSUNI n.32R/2017) dos candidatos aprovados em Chamada 

Única. 

13/05/21 

• Realização de entrevista dos candidatos aprovados em Chamada Única, com recursos 

interpostos contra indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos 

Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI n.32R/2017). 

14/05/21 

• 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 Chamada Única. 
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