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ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

DATA ATIVIDADE 

17/11/20  Publicação do Edital e dos Anexos. 

18/11 a 08/12/20 

 Prazo para realizar inscrição no Processo Seletivo e gerar boleto bancário da taxa 

de inscrição – no dia 08/12 até às 12h00.  

 Prazo para realizar upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de 

vagas e/ou requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada – pessoa com 

deficiência. 

 Prazo para solicitação de condições especiais para realização das provas. 

 Prazo para os professores da rede pública de ensino, que desejam concorrer à reserva de 

vagas do curso de Licenciatura em Matemática, realizarem o upload da declaração de 

vínculo (Anexo V). 

 Prazo para realizar upload da documentação de renda como critério de desempate. 

18 a 20/11/20  Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição.  

24/11/20 
 Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição. 

25 e 26/11/20 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da solicitação de 

isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

03/12/20 

 Divulgação do resultado final da solicitação de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 

solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

18/12/20 

 Publicação da relação preliminar das inscrições homologadas. 

 Publicação da relação preliminar dos candidatos que realizaram o upload do laudo 

médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional e 

/ou correção diferenciada – pessoa com deficiência. 

 Publicação do resultado da solicitação de condições especiais para realização das 

provas. 

 Publicação da relação preliminar dos candidatos que realizaram upload da declaração de 

vínculo (Anexo V) para concorrer à reserva de vagas do curso de licenciatura em 

Matemática. 

 Publicação da relação preliminar dos candidatos que realizaram o upload da 

documentação de renda como critério de desempate. 

                                                                                    

                                                                            

informações relativas ao curso. 

21 e 22/12/20 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar das inscrições 

homologadas. 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar dos candidatos que 

realizaram o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou 

requerer tempo adicional e /ou correção diferenciada – pessoa com deficiência. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado da solicitação de condições 



especiais para realização das provas. 

 Prazo para interposição de recurso contra relação preliminar dos candidatos que 

realizaram upload da declaração de vínculo (Anexo V) para concorrer à reserva de 

vagas do curso de licenciatura em Matemática. 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar dos candidatos que 

realizaram o upload da documentação de renda como critério de desempate. 

29/12/20 

 Publicação da relação final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar das 

inscrições homologadas. 

 Publicação da relação final dos candidatos que realizaram o upload do laudo médico 

(Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional e /ou 

correção diferenciada – pessoa com deficiência. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar dos 

candidatos que realizaram o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à 

reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional e /ou correção diferenciada – pessoa 

com deficiência. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado da solicitação de 

condições especiais para realização das provas. 

 Publicação da relação final dos candidatos que realizaram upload da declaração de 

vínculo (Anexo V) para concorrer à reserva de vagas do curso de licenciatura em 

Matemática. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar dos 

candidatos que realizaram upload da declaração de vínculo (Anexo V) para concorrer à 

reserva de vagas do curso de licenciatura em Matemática. 

 Publicação da relação final dos candidatos que realizaram o upload da documentação de 

renda como critério de desempate. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra a relação preliminar dos candidatos que 

realizaram o upload da documentação de renda como critério de desempate. 

05/01/21 
 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova Objetiva e da 

Prova de Redação. 

10/01/21  Realização da Prova Objetiva e da Prova de Redação. 

11/01/21  Publicação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

12 e 13/01/21  Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

21/01/21 

 Publicação do gabarito final da Prova Objetiva.  

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da Prova 

Objetiva. 

22/01/21 

 Publicação do resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Publicação das notas preliminares da Prova de Redação. 

 Publicação da relação preliminar das notas parciais do Enem e a respectiva média 

calculada.  

 Disponibilização do boletim de desempenho. 

25 e 26/01/21 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Prazo para interposição de recurso contra as notas preliminares da Prova de Redação. 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar das notas parciais do 

Enem e a respectiva média calculada. 

01/02/21 

 Publicação do resultado final da Prova Objetiva.  

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 

Prova Objetiva. 

 Publicação das notas finais da Prova de Redação. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra as notas preliminares da Prova 

de Redação.  



 Publicação final das notas parciais do Enem e a respectiva média calculada.  

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra a relação preliminar das notas 

parciais do Enem e a respectiva média calculada. 

02/02/21  Publicação do resultado preliminar do Processo Seletivo. 

03 e 04/02/21  Prazo para interposição de recurso contra resultado preliminar do Processo Seletivo. 

05/02/21 

 Publicação do resultado final do Processo Seletivo.  

 Divulgação das respostas dos recursos contra resultado preliminar do Processo Seletivo 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada. 

09 e 10/02/21 
 Prazo para os candidatos aprovados em 1ª Chamada realizarem o preenchimento do 

Formulário Socioeconômico (obrigatório) no endereço eletrônico www.cs.ufg.br. 

09/02 a 08/03/21 

 Período de manifestação de interesse dos candidatos inscritos neste Processo Seletivo, 

que não foram aprovados em 1ª Chamada, para participar das chamadas subsequentes 

da UFG (www.cs.ufg.br). No dia 08/03/21 a manifestação de interesse será realizada até 

às 17h. 

11 e 12/02 e 18/02/21 

 Prazo para os candidatos aprovados em 1ª Chamada 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 18/02, o prazo para 

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

procedimento de matrícula acarretará perda do direito à vaga. 

22 a 25/02/21 

 Período de realização da entrevista online dos candidatos aprovados em 1ª Chamada 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. 

26/02/21 

 Prazo para os candidatos aprovados em 1ª Chamada que foram submetidos à(s) 

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

Comissões de Análise da Realidade Socioeconômica e Verificação da Condição de 

Deficiência. 

01/03/21 
 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada, com parecer de 

deferimento de matrícula.  

02 e 03/03/21 

 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 1ª Chamada.  

08/03/21 

 Realização de entrevista dos candidatos aprovados em 1ª Chamada, com recursos 

interpostos contra indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos 

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

10/03/21 

 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 1ª Chamada.  

 Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada. 

12 e 15/03/21 
 Prazo para os candidatos aprovados em 2ª Chamada preencherem o Formulário 

Socioeconômico (obrigatório) no endereço eletrônico www.cs.ufg.br.  

16 a 18/03/21 

 Prazo para os candidatos aprovados em 2ª Chamada 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 18/03, o prazo para 

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

procedimento de matrícula acarretará perda do direito à vaga. 

22 a 24/03/21 
 Período de realização da entrevista online dos candidatos aprovados em 2ª Chamada em 

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

http://www.cs.ufg.br/


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. 

25/03/21 

 Prazo para os candidatos aprovados em 2ª Chamada que foram submetidos à(s) 

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

Comissões de Análise da Realidade Socioeconômica e Verificação da Condição de 

Deficiência. 

26/03/21 
 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada, com parecer de 

deferimento de matrícula.  

29 e 30/03/21 

 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 2ª Chamada.  

01 e 05/04/21 

 Realização de entrevista dos candidatos aprovados em 2ª Chamada, com recursos 

interpostos contra indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos 

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

05/04/21 

 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 2ª Chamada.  

 Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada. 

06 a 15/04/21  Período de realização de Chamadas Subsequentes (à critério da UFG). 

 


