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EDITAL Nº 024/2017
Edital Complementar n. 1
O Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), considerando o disposto na Lei nº 12.711, de 29 de
agosto de 2012, alterada pela Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, no Decreto 7.824, de 11 de
outubro de 2012, e nas Portarias Normativas MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012 e nº 18, de 11 de
outubro de 2012, alteradas pela Portaria Normativa MEC n° 9, de 5 de maio de 2017, torna público o
presente edital complementar que:
1. altera os termos e a numeração do item 1.1 do Edital n. 24/2017;
2. insere o Anexo II – Fluxo de remanejamento de candidatos entre as opções de participação (Art. 28 da
Portaria Normativa MEC n.21/2012) para integrar o Edital;
3. altera os termos dos itens 2.3, 2.4 e 2.5 do Edital n. 24/2017, que trata das Ações Afirmativas;
4. insere a palavra Anexo I na redação do item 3.3 do Edital n. 24/2017;
5. insere o endereço eletrônico o qual será divulgado o Edital de Matrícula citado no item 3.5;
6. altera os termos do item 3.6 do Edital nº 24/2017 e exclui o item 3.6.1;
7. altera os termos do item 3.7 do Edital nº 24/2017 e insere o item 3.7.1;
8. altera os termos dos itens 3.8, 3.9, 3.10 e cria os subitens 3.9.1, 3.10.1 e 3.10.2;
9. exclui o item 4 e seus subitens e consequentemente altera a numeração do item 5 que passa a ser 4,
altera a redação do antigo item 5.4 e cria o item 4.1;

Os demais termos do Edital n. 24/2017 permanecem inalterados.

Goiânia, 14 de dezembro de 2017.

Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral
Reitor da UFG

