UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE GESTÃO ACADÊMICA
EDITAL N.º 004/2017
EDITAL COMPLEMENTAR N. 2
PROCESSO SELETIVO SiSU/UFG 2017 – MATRÍCULA
O Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), considerando o disposto na Portaria Normativa
MEC nº 21, de 05 de novembro de 2012, torna pública o presente Edital Complementar que:
1. altera o item 2.4 da seguinte forma:
Onde se lê:
2.4. As vagas eventualmente remanescentes após a 1ª chamada do Processo Seletivo do
SiSU serão preenchidas, por meio da utilização da Lista de Espera disponibilizada pelo
SiSU/MEC, em chamadas subsequentes.
Leia-se:
2.4. As vagas eventualmente remanescentes após a 1ª chamada do Processo Seletivo do
SiSU serão preenchidas, por meio da utilização da Lista de Espera disponibilizada pelo
SiSU/MEC e por meio da relação dos candidatos que manifestaram interesse em participar
das chamadas subsequentes.
2. altera o item 2.7 da seguinte forma:
Onde se lê:
2.7. A UFG realizará a 2ª Chamada e Chamadas Públicas (1ª, 2ª e 3ª Etapas). A Chamada
Pública 3ª Etapa será realizada apenas nas Regionais Goiânia e Jataí, que possuem
cursos com ingresso no 2º semestre. As normas para as Chamadas Públicas estão
especificadas no Anexo III.
Leia-se:
2.7. As chamadas subsequentes da UFG serão a 2ª Chamada, a 3ª Chamada e as
Chamadas Públicas (1ª, 2ª e 3ª Etapas). A 3ª Chamada será realizada apenas na Regional
Goiânia. A Chamada Pública 3ª Etapa será realizada apenas nas Regionais Goiânia e
Jataí, que possuem cursos com ingresso no 2º semestre. As normas para as Chamadas
Públicas estão especificadas no Anexo III.
3. renumera os itens 2.9, 2.9.1, 2.10 e 2.11 para, respectivamente, 2.10, 2.10.1, 2.11 e 2.12 e inclui o
item 2.9 com a seguinte redação:
2.9. A convocação da 3ª Chamada será realizada pela relação dos candidatos que
manifestaram interesse em participar das chamadas subsequentes no período definido no
Anexo II - Cronograma.
O item 2.10, renumerado de 2.9 para 2.10, passa a ter a seguinte redação:
2.10. O critério das convocações da 3ª Chamada e das Chamadas Públicas realizadas pela
UFG obedecerá ao disposto no inciso II, do parágrafo único, do art. 26, da Portaria
Normativa nº 21, de 05 de novembro de 2012, do MEC, da seguinte forma:
I – primeiramente, serão preenchidas as vagas da ampla concorrência por candidatos
egressos de escola pública ou não, conforme a ordem de classificação dos estudantes;
e
II – após o preenchimento dessas vagas, serão preenchidas as vagas reservadas na forma
da Lei nº 12.711/2012, obedecendo-se ao disposto no item 2.10 Edital.
O item 2.10.1, renumerado de 2.9.1 para 2.10.1, passa a ter a seguinte redação:
2.10.1. Na 3ª Chamada e nas Chamadas Públicas, caso haja vagas remanescentes, o
preenchimento obedecerá ao disposto no art. 28 da Portaria Normativa nº 21, de 05 de
novembro de 2012, do MEC.
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4. renumera os itens 5.4, 5.4.1, 5.4.2 e 5.5 para, respectivamente, 5.5, 5.5.1, 5.5.2 e 5.6 e inclui o item
5.4 com a seguinte redação:
5.4. As matrículas para os candidatos aprovados na 3ª Chamada – REGIONAL GOIÂNIA
acontecerão em:
I – Fase Única – Matrícula presencial – o candidato deverá entregar sua documentação
de acordo com a opção de participação/aprovação no SiSU (itens 10 e 11 e Anexo IV) e
nos locais especificados no item 9 deste Edital, conforme períodos definidos no
Cronograma (Anexo II);
5. altera o item 8.5 da seguinte forma:
Onde se lê:
8.5. Após a publicação da relação prevista no item 8.4, haverá preenchimento das vagas,
com candidatos da Lista de Espera do SiSU 2017-1, diretamente nos semestres letivos onde
houver vagas remanescentes, obedecendo a ordem de classificação e opção no SiSU.
Leia-se:
8.5. Após a publicação da relação prevista no item 8.4, haverá preenchimento das vagas,
com candidatos que manifestaram interesse em participar das chamadas subsequentes,
diretamente nos semestres letivos onde houver vagas remanescentes, obedecendo a
ordem de classificação e opção no SiSU.
6. renumera os itens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 para, respectivamente, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 e inclui o item 9.3 e
seu subitem 9.3.1, com a seguinte redação:
9.3. A Matrícula presencial para os candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da
Regional Goiânia, incluindo os cursos do Câmpus Aparecida de Goiânia, será realizada
no Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufailçal, situado no Câmpus
Samambaia, s/n, Goiânia - GO, das 8 às 12 h e das 13 às 17 h.
9.3.1. Haverá escalonamento de cursos para a Matrícula presencial por curso, dia e turno
na 3ª Chamada na Regional Goiânia e será divulgado na data definida no Anexo II Cronograma.
7. inclui o SESC na lista de escolas pertencentes ao Sistema S no item 10.3.1, que passa a vigorar
assim:
10.3.1. As escolas pertencentes ao Sistema S (SESC, SENAI, SESI e SENAC), escolas
conveniadas ou ainda fundações ou instituições similares NÃO são consideradas
instituições da rede pública de ensino para fins de participação na Reserva de Vagas (Lei
nº 12.711/2012).
8. altera o Anexo II – Cronograma, Tabela 1 – Regional Catalão, da seguinte forma:
20 a 24/02 e 02 a
03/03/2017
(Retificado pelo Edital
Complementar n. 1)

Período de manifestação de interesse em participar das Chamadas
Públicas (1ª e 2ª Etapas) para cursos de todas as regionais
(www.sisu.ufg.br). No dia 03/03/2017 a manifestação de interesse será
realizada até às 17h.

9. altera o Anexo II – Cronograma, Tabela 2 – Regional Goiânia, da seguinte forma:
Onde se lê:
18 a 20/04/2017

Período de realização da Chamada Pública - 1ª Etapa para cursos da Regional
Catalão, conforme escalonamento de cursos.

Leia-se:
17 a 20/04/2017

Período de realização da Chamada Pública - 1ª Etapa para cursos da Regional
Catalão, conforme escalonamento de cursos.

Onde se lê:
20 a 24/02 e 02 a
03/03/2017(Retificado pelo
Edital Complementar n. 1)

Período de manifestação de interesse em participar das Chamadas
Públicas (1ª, 2ª e 3ª Etapas) para cursos de todas as regionais
(www.sisu.ufg.br). No dia 03/03/2017 a manifestação de interesse será
realizada até às 17h.
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Leia-se:
20 a 24/02 e 02 a
03/03/2017(Retificado pelo
Edital Complementar n. 1)

Período de manifestação de interesse em participar das chamadas
subsequentes para cursos de todas as regionais (www.sisu.ufg.br). No dia
03/03/2017 a manifestação de interesse será realizada até às 17h.

Onde se lê:
09/03/2017

Convocação dos candidatos para participar da Chamada Pública - 1ª Etapa
para cursos da Regional Goiânia e divulgação do local, do horário de
realização da sessão e do escalonamento dos cursos (www.sisu.ufg.br).

Leia-se:
09/03/2017

Publicação da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada para
cursos da Regional Goiânia e divulgação do local, do horário de realização
da matrícula e do escalonamento dos cursos (www.sisu.ufg.br).

Onde se lê:
10/03/2017 (após as 15h)
13 a 15/03/2017
20/03/2017

21/03/2017 (após as 15h)

22 a 24/03/2017

Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h,
para todos os candidatos convocados para a Chamada Pública - 1ª Etapa
para cursos da Regional Goiânia.
Período de realização da Chamada Pública - 1ª Etapa para cursos da
Regional Goiânia, conforme escalonamento de cursos.
Convocação dos candidatos para participar da Chamada Pública - 2ª Etapa
para cursos da Regional Goiânia e divulgação do local, do horário de
realização da sessão e do escalonamento dos cursos (www.sisu.ufg.br).
Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h, para
todos os candidatos convocados para a Chamada Pública - 2ª Etapa para
cursos da Regional Goiânia.
Período de realização da Chamada Pública – 2ª Etapa para cursos da
Regional Goiânia, conforme escalonamento de cursos.

Leia-se:
10/03/2017 (após as 15h)

13 a 14/03/2017
20/03/2017

21/03/2017 (após as 15h)
22 a 24/03/2017

Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h,
para todos os candidatos convocados para a 3ª Chamada para cursos da
Regional Goiânia.
Período de realização da Matrícula Presencial dos candidatos aprovados
em 3ª Chamada para cursos da Regional Goiânia, conforme
escalonamento de cursos.
Convocação dos candidatos para participar da Chamada Pública – 1ª
Etapa para cursos da Regional Goiânia e divulgação do local, do horário
de realização da sessão e do escalonamento dos cursos (ww.sisu.ufg.br).
Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h,
para todos os candidatos convocados para a Chamada Pública – 1ª Etapa
para cursos da Regional Goiânia.
Período de realização da Chamada Pública – 1ª Etapa para cursos da
Regional Goiânia, conforme escalonamento de cursos.

10. inclui as seguintes datas e eventos no Cronograma:
28/03/2017

29/03/2017 (após as 15h)
30 e 31/03/2017

Convocação dos candidatos para participar da Chamada Pública - 2ª Etapa
para cursos da Regional Goiânia e divulgação do local, do horário de
realização da sessão e do escalonamento dos cursos (www.sisu.ufg.br).
Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h,
para todos os candidatos convocados para a Chamada Pública - 2ª Etapa
para cursos da Regional Goiânia.
Período de realização da Chamada Pública - 2ª Etapa para cursos da
Regional Goiânia, conforme escalonamento de cursos.
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11. altera o Anexo II – Cronograma, Tabela 3 – Regional Goiás, da seguinte forma:
20 a 24/02 e 02 a
03/03/2017
(Retificado pelo Edital
Complementar n. 1)

Período de manifestação de interesse em participar das Chamadas
Públicas (1ª e 2ª Etapas) para cursos de todas as regionais
(www.sisu.ufg.br). No dia 03/03/2017 a manifestação de interesse será
realizada até às 17h.

12. altera o Anexo II – Cronograma, Tabela 4 – Regional Jataí, da seguinte forma:
20 a 24/02 e 02 a
03/03/2017
(Retificado pelo Edital
Complementar n. 1)

Período de manifestação de interesse em participar das Chamadas
Públicas (1ª e 2ª Etapas) para cursos de todas as regionais
(www.sisu.ufg.br). No dia 03/03/2017 a manifestação de interesse será
realizada até às 17h.

Os demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados.
Goiânia, 07 de março de 2017.
Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral
Reitor da UFG
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