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  TABELA 1: REGIONAL CATALÃO  
 

DATAS EVENTOS 

28/01/19 
 Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada em cursos da Regional 

Catalão (http://sisu.mec.gov.br/) 

29/01 a 05/02/19  Período de inscrição na Lista de Espera do SiSU (http://sisu.mec.gov.br/). 

 
30, 31/01, 01/02 e 04/02/19 

 Período de realização da Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) dos 

candidatos aprovados em 1ª Chamada em cursos da Regional Catalão 

(www.sisu.ufg.br). No dia 04/02/19 a Confirmação de Vaga online será realizada até 
as 17h. 

 

06/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada em cursos da Regional 

Catalão, que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) - 

www.sisu.ufg.br. 

 
07 e 08/02 e 11 e 12/02/19 

 Período de manifestação de interesse dos estudantes inscritos na Lista de Espera SiSU 

para participar das Chamadas subseqüentes da UFG (www.sisu.ufg.br). No dia 

12/02/19 a manifestação de interesse será realizada até as 17h. 

13/02/19 
 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada em cursos da Regional 

Catalão (www.sisu.ufg.br). 

 
14 e 15/02/19 

 Período de realização da Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) dos 

candidatos aprovados em 2ª Chamada em cursos da Regional Catalão 

(www.sisu.ufg.br). No dia 15/02/19 a Confirmação de Vaga online será realizada até 
as 17h. 

 
 

18/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da Regional 

Catalão (www.sisu.ufg.br). 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada em cursos da Regional 

Catalão que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) – 
www.sisu.ufg.br. 

 
19 e 20/02/19 

 Período de realização da Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) dos 

candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da Regional Catalão 

(www.sisu.ufg.br). No dia 20/02/19 a Confirmação de Vaga online será realizada até 
as 17h. 

 

 
 

22/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da 

Regional Catalão que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª Fase da 

Matrícula) - www.sisu.ufg.br. 

 Publicação da relação com a definição do semestre de ingresso dos candidatos 

aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Catalão que realizaram 

Confirmação de Vaga online (Matrícula - 1ª Fase), com ingresso no 1º e 2º semestres 
(www.sisu.ufg.br). 

 

25/02/19 

 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h, para todos os 

candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Catalão que 

realizaram Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) - www.sisu.ufg.br. 

26 a 28/02, 01/03 e  Período de realização da Matrícula presencial (2ª Fase da Matrícula) para todos os 
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07/03/19 candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Catalão que 

realizaram Confirmação de Vaga online, conforme Escalonamento de Cursos (Anexo 
VII). 

 
07 e 08/03/19 

 Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula pelas Comissões 

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

dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Catalão, no 
endereço eletrônico www.sisu.ufg.br. 

08/03/19 
 Divulgação da relação de cursos da Regional Catalão que têm vagas disponíveis e não 

têm candidatos a ser convocados para a Chamada Pública 1ª Etapa (www.sisu.ufg.br). 

 
11/03/19 

 Realização de entrevista dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos 

da Regional Catalão, com recursos interpostos contra indeferimento de matrícula pelas 

Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI 
n.32R/2017). 

 
11 a 13/03/19 

 Período de manifestação de interesse dos estudantes inscritos na Lista de Espera do 

SiSU em cursos da Regional Catalão que têm vagas disponíveis e não têm candidatos 

a ser convocados para a Chamada Pública 1ª Etapa (www.sisu.ufg.br). No dia 

13/03/2019 a manifestação de interesse será realizada até as 17h. 

 
13/03/19 

 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, 2ª e 3ª Chamadas em cursos 

da Regional Catalão (www.sisu.ufg.br). 

 

14 e 15/03/19 
 Realização da matrícula dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos 

da Regional Catalão com recursos deferidos. No dia 15/03/2019 as matrículas serão 

até as 12h. 

14/03/19 

 Convocação dos candidatos para participar da Chamada Pública - 1ª Etapa para cursos 

da Regional Catalão e divulgação do local, do horário de realização da sessão e do 
escalonamento obrigatório dos cursos (www.sisu.ufg.br). 

 

18/03/19 

 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h, para todos os 

candidatos convocados (www.sisu.ufg.br) para participar da Chamada Pública - 1ª 

Etapa em cursos da Regional Catalão. 

 

19 e 20/03/19 
 Período de realização da Chamada Pública - 1ª Etapa para cursos da Regional Catalão, 

conforme escalonamento obrigatório de cursos. 

 

23 a 26/07 e 29/07/19 

 Período de realização de Confirmação de Matrícula online (Matrícula - 3ª Fase) dos 

candidatos ingressantes em 2019-2 em cursos da Regional Catalão (www.sisu.ufg.br). 
No dia 29/07/19 a Confirmação de Matrícula online será realizada até as 17h. 

 

30/07/19 

 Divulgação da relação preliminar dos candidatos ingressantes em 2019-2 em cursos da 

Regional Catalão que realizaram Confirmação de Matricula online (Matrícula 3ª 

Fase) – www.sisu.ufg.br. 

 

31/07 e 01/08/19 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar dos candidatos 

ingressantes em 2019-2 em cursos da Regional Catalão que realizaram Confirmação 

de Matricula online (Matrícula – 3ª Fase), no endereço eletrônico www.sisu.ufg.br. 

 

 

 

02/08/19 

 Divulgação das respostas aos recursos contra a relação preliminar dos candidatos 

ingressantes em 2019-2 em cursos da Regional Catalão que realizaram Confirmação 

de Matrícula online (Matrícula – 3ª Fase) – www.sisu.ufg.br. 

 Divulgação da relação final dos candidatos ingressantes em 2019-2 em cursos da 

Regional Catalão que realizaram Confirmação de Matrícula online 

(www.sisu.ufg.br). 

 Convocação dos candidatos para participar da Chamada Pública - 2ª Etapa em da 

Regional Catalão, com ingresso em 2019-2, e divulgação do local, horário de 

realização da sessão e escalonamento obrigatório de cursos (www.sisu.ufg.br). 
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05/08/19 

 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h, para todos os 

candidatos convocados para a Chamada Pública - 2ª Etapa em cursos da Regional 

Catalão, com ingresso em 2019-2 (www.sisu.ufg.br). 

 

07/08/19 
 Período de realização da Chamada Pública - 2ª Etapa para cursos da Regional Catalão, 

com ingresso em 2019-2, conforme escalonamento obrigatório de cursos. 

 

  TABELA 2: REGIONAL GOIÂNIA  
 

DATAS EVENTOS 

 

28/01/19 
 Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada em cursos da 

Regional Goiânia (http://sisu.mec.gov.br/). 

29/01 a 05/02/19  Período de inscrição na Lista de Espera do SiSU (http://sisu.mec.gov.br/). 

 

30, 31/01, 01/02 e 04/02/19 

 Período de realização da Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) dos 

candidatos aprovados em 1ª Chamada em cursos da Regional Goiânia 

(www.sisu.ufg.br). No dia 04/02/19 a Confirmação de Vaga online será realizada 

até as 17h. 

 

06/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada em cursos da 

Regional Goiânia, que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª Fase da 

Matrícula) - www.sisu.ufg.br. 

 
07 e 08/02 e 11 e 12/02/19 

 Período de manifestação de interesse dos estudantes inscritos na Lista de Espera SiSU 

para participar das Chamadas subseqüentes da UFG (www.sisu.ufg.br). No dia 

12/02/19 a manifestação de interesse será realizada até as 17h. 

 
13/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada em cursos da 

Regional Goiânia (www.sisu.ufg.br). 

 

14 e 15/02/19 

 Período de realização da Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) dos 

candidatos aprovados em 2ª Chamada em cursos da Regional Goiânia 

(www.sisu.ufg.br). No dia 15/02/19 a Confirmação de Vaga online será realizada 

até as 17h. 

 

 

18/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da 

Regional Goiânia (www.sisu.ufg.br). 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada em cursos da  

Regional Goiânia que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª Fase da 

Matrícula) - www.sisu.ufg.br. 

 

19 e 20/02/19 

 Período de realização da Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) dos 

candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da Regional Goiânia 

(www.sisu.ufg.br). No dia 20/02/19 a Confirmação de Vaga online será realizada 

até as 17h. 

 

 

 
22/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da 

Regional Goiânia que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª Fase da 

Matrícula) - www.sisu.ufg.br. 

 Publicação da relação com a definição do semestre de ingresso dos candidatos 

aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Goiânia que realizaram 

Confirmação de Vaga online (Matrícula - 1ª Fase), com ingresso no 1º e 2º semestres 

(www.sisu.ufg.br). 

 
25/02/19 

 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h, para todos os 

candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Goiânia que 

realizaram Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) - www.sisu.ufg.br. 
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26 a 28/02, 01/03 e 07/03/19 

 Período de realização da Matrícula presencial (2ª Fase da Matrícula) para todos os 

candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Goiânia que 

realizaram Confirmação de Vaga online, conforme Escalonamento de Cursos (Anexo 

VII). 

 

07 e 08/03/19 

 Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula pelas Comissões 

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

dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Goiânia, no 

endereço eletrônico www.sisu.ufg.br. 

 

08/03/19 
 Divulgação da relação de cursos da Regional Goiânia que têm vagas disponíveis e não 

têm candidatos a ser convocados para a Chamada Pública 1ª Etapa (www.sisu.ufg.br). 

 

11/03/19 

 Realização de entrevista dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos 

da Regional Goiânia, com recursos interpostos contra indeferimento de matrícula pelas 

Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI 
n.32R/2017). 

 

11 a 13/03/19 

 Período de manifestação de interesse dos estudantes inscritos na Lista de Espera do 

SiSU em cursos da Regional Goiânia que têm vagas disponíveis e não têm candidatos 

a ser convocados para a Chamada Pública 1ª Etapa (www.sisu.ufg.br). No dia 13/03/19 

a manifestação de interesse será realizada até as 17h. 

 

13/03/19 

 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, 2ª e 3ª Chamadas em cursos 

da Regional Goiânia (www.sisu.ufg.br). 

14 e 15/03/19 

 Realização da matrícula dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos 

da Regional Goiânia com recursos deferidos. No dia 15/03/2019 as matrículas serão 

até as 12h. 

14/03/19 
 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 obrigatório dos cursos (www.sisu.ufg.br). 

 
18/03/19 

 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h, para todos os 

candidatos convocados (www.sisu.ufg.br) para participar da Chamada Pública - 1ª 

Etapa em cursos da Regional Goiânia. 

 
19 a 22/03/19 

 Período de realização da Chamada Pública - 1ª Etapa para cursos da Regional Goiânia, 

conforme escalonamento obrigatório de cursos. 

 

06 a 09/08 e 12/08/19 

 Período de realização de Confirmação de Matrícula online (Matrícula - 3ª Fase) dos 

candidatos ingressantes em 2019-2 em cursos da Regional Goiânia (www.sisu.ufg.br). 

No dia 12/08/19 a Confirmação de Matrícula online será realizada até as 17h. 

 

13/08/19 

 Divulgação da relação preliminar dos candidatos ingressantes em 2019-2 em cursos da 

Regional Goiânia que realizaram Confirmação de Matricula online (Matrícula 3ª 

Fase) – www.sisu.ufg.br. 

 

14 e 15/08/19 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar dos candidatos 

ingressantes em 2019-2 em cursos da Regional Goiânia que realizaram Confirmação 

de Matricula online (Matrícula – 3ª Fase), no endereço eletrônico www.sisu.ufg.br. 
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16/08/19 

 Divulgação das respostas aos recursos contra a relação preliminar dos candidatos 

ingressantes em 2019-2 em cursos da Regional Goiânia que realizaram Confirmação 

de Matrícula online (Matrícula – 3ª Fase) – www.sisu.ufg.br. 

 Divulgação da relação final dos candidatos ingressantes em 2019-2 em cursos da 

Regional Goiânia que realizaram Confirmação de Matrícula online 

(www.sisu.ufg.br). 

 Convocação dos candidatos para participar da Chamada Pública - 2ª Etapa em da 

Regional Goiânia, com ingresso em 2019-2, e divulgação do local, horário de 

realização da sessão e escalonamento obrigatório de cursos (www.sisu.ufg.br). 

 

19/08/19 

 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h, para todos os 

candidatos convocados para a Chamada Pública - 2ª Etapa em cursos da Regional 

Goiânia, com ingresso em 2019-2 (www.sisu.ufg.br). 

 
21/08/19 

 Período de realização da Chamada Pública - 2ª Etapa para cursos da Regional Goiânia, 

com ingresso em 2019-2, conforme escalonamento obrigatório de cursos. 

 

 

  TABELA 3: REGIONAL GOIÁS  

 
DATAS EVENTOS 

 

28/01/19 
 Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada em cursos da 

Regional Goiás (http://sisu.mec.gov.br/) 

29/01 a 05/02/19  Período de inscrição na Lista de Espera do SiSU (http://sisu.mec.gov.br/). 

 

30, 31/01, 01/02 e 

04/02/19 

 Período de realização da Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) dos 

candidatos aprovados em 1ª Chamada em cursos da Regional Goiás (www.sisu.ufg.br). 

No dia 04/02/19 a Confirmação de Vaga online será realizada até as 17h. 

 

06/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada em cursos da 

Regional Goiás, que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª Fase da 

Matrícula) - www.sisu.ufg.br. 

 

07 e 08/02 e 11 e 

12/02/19 

 Período de manifestação de interesse dos estudantes inscritos na Lista de Espera SiSU 

para participar das Chamadas subseqüentes da UFG (www.sisu.ufg.br). No dia 
12/02/19 a manifestação de interesse será realizada até as 17h. 

 
13/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada em cursos da 

Regional Goiás (www.sisu.ufg.br). 

 
14 e 15/02/19 

 Período de realização da Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) dos 

candidatos aprovados em 2ª Chamada em cursos da Regional Goiás (www.sisu.ufg.br). 

No dia 15/02/19 a Confirmação de Vaga online será realizada até as 17h. 

 

 

18/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da 

Regional Goiás (www.sisu.ufg.br). 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada em cursos da 

Regional Goiás que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª Fase da 

Matrícula) - www.sisu.ufg.br. 

 
19 e 20/02/19 

 Período de realização da Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) dos 

candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da Regional Goiás (www.sisu.ufg.br). 

No dia 20/02/19 a Confirmação de Vaga online será realizada até as 17h. 

http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
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22/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da 

Regional Goiás que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª Fase da 

Matrícula) - www.sisu.ufg.br. 

 Publicação da relação com a definição do semestre de ingresso dos candidatos 

aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Goiás que realizaram 

Confirmação de Vaga online (Matrícula - 1ª Fase), com ingresso no 1º e 2º semestres 

(www.sisu.ufg.br). 

 
25/02/19 

 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h, para todos os 

candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Goiás que 

realizaram Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) - www.sisu.ufg.br. 

 
26 a 28/02, 01/03 e 

07/03/19 

 Período de realização da Matrícula presencial (2ª Fase da Matrícula) para todos os 

candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Goiás que 

realizaram Confirmação de Vaga online, conforme Escalonamento de Cursos (Anexo 

VII). 

 

07 e 08/03/19 

 Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula pelas Comissões 

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

dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Goiás, no 
endereço eletrônico www.sisu.ufg.br. 

 

08/03/19 
 Divulgação da relação de cursos da Regional Goiás que têm vagas disponíveis e não 

têm candidatos a ser convocados para a Chamada Pública 1ª Etapa (www.sisu.ufg.br). 

 

11/03/19 

 Realização de entrevista dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos 

da Regional Goiás, com recursos interpostos contra indeferimento de matrícula pelas 

Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI 

n.32R/2017). 

 

11 a 13/03/19 

 Período de manifestação de interesse dos estudantes inscritos na Lista de Espera do 

SiSU em cursos da Regional Goiás que têm vagas disponíveis e não têm candidatos a 

ser convocados para a Chamada Pública 1ª Etapa (www.sisu.ufg.br). No dia 13/03/19 a 

manifestação de interesse será realizada até as 17h. 

 

13/03/19 

 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, 2ª e 3ª Chamadas em cursos 

da Regional Goiás (www.sisu.ufg.br). 

14 e 15/03/19 

 Realização da matrícula dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos 

da Regional Goiás com recursos deferidos. No dia 15/03/2019 as matrículas serão até 

as 12h. 

14/03/19 
 Convocação dos candidatos para participar da Chamada Pública - 1ª Etapa para cursos 

da Regional Goiás e divulgação do local, do horário de realização da sessão e do 

escalonamento obrigatório dos cursos (www.sisu.ufg.br). 

 
18/03/19 

 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h, para todos os 

candidatos convocados (www.sisu.ufg.br) para participar da Chamada Pública - 1ª 

Etapa em cursos da Regional Goiás. 

 
25/03/19 

 Período de realização da Chamada Pública - 1ª Etapa para cursos da Regional Goiás, 

conforme escalonamento obrigatório de cursos. 

 

  TABELA 4: REGIONAL JATAÍ  

 
DATAS EVENTOS 

 

28/01/19 
 Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada em cursos da 

Regional Jataí (http://sisu.mec.gov.br/) 

29/01 a 05/02/19  Período de inscrição na Lista de Espera do SiSU (http://sisu.mec.gov.br/). 
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http://sisu.mec.gov.br/
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30, 31/01, 01/02 e 

04/02/19 

 Período de realização da Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) dos 

candidatos aprovados em 1ª Chamada em cursos da Regional Jataí (www.sisu.ufg.br). 

No dia 04/02/19 a Confirmação de Vaga online será realizada até as 17h. 

 

06/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada em cursos da 

Regional Jataí, que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª Fase da 

Matrícula) - www.sisu.ufg.br. 

 

07 e 08/02 e 11 e 

12/02/19 

 Período de manifestação de interesse dos estudantes inscritos na Lista de Espera SiSU 

para participar das Chamadas subseqüentes da UFG (www.sisu.ufg.br). No dia 

12/02/19 a manifestação de interesse será realizada até as 17h. 

 
13/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada em cursos da 

Regional Jataí (www.sisu.ufg.br). 

 
14 e 15/02/19 

 Período de realização da Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) dos 

candidatos aprovados em 2ª Chamada em cursos da Regional Jataí (www.sisu.ufg.br). 

No dia 15/02/19 a Confirmação de Vaga online será realizada até as 17h. 

 

 

18/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da 

Regional Jataí (www.sisu.ufg.br). 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada em cursos da 

Regional Jataí que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) 

- www.sisu.ufg.br. 

 
19 e 20/02/19 

 Período de realização da Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) dos 

candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da Regional Jataí (www.sisu.ufg.br). 

No dia 20/02/19 a Confirmação de Vaga online será realizada até as 17h. 

 

 

 
22/02/19 

 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da 

Regional Jataí que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) 

- www.sisu.ufg.br. 

 Publicação da relação com a definição do semestre de ingresso dos candidatos 

aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Jataí que realizaram 

Confirmação de Vaga online (Matrícula - 1ª Fase), com ingresso no 1º e 2º semestres 

(www.sisu.ufg.br). 

 
25/02/19 

 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h, para todos os 

candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Jataí que 

realizaram Confirmação de Vaga online (1ª Fase da Matrícula) - www.sisu.ufg.br. 

 
 

28/02, 01/03 e 07/03/19 

 Período de realização da Matrícula presencial (2ª Fase da Matrícula) para todos os 

candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Jataí que 

realizaram Confirmação de Vaga online, conforme Escalonamento de Cursos (Anexo 

VII). 

 

07 e 08/03/19 

 Prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula pelas Comissões 

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

dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da Regional Jataí, no 
endereço eletrônico www.sisu.ufg.br. 

 

08/03/19 
 Divulgação da relação de cursos da Regional Jataí que têm vagas disponíveis e não 

têm candidatos a ser convocados para a Chamada Pública 1ª Etapa (www.sisu.ufg.br). 

 

11/03/19 

 Realização de entrevista dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos 

da Regional Jataí, com recursos interpostos contra indeferimento de matrícula pelas 

Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI 
n.32R/2017). 

http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
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11 a 13/03/19 

 Período de manifestação de interesse dos estudantes inscritos na Lista de Espera do 

SiSU em cursos da Regional Jataí que têm vagas disponíveis e não têm candidatos a 

ser convocados para a Chamada Pública 1ª Etapa (www.sisu.ufg.br). No dia 13/03/19 a 

manifestação de interesse será realizada até as 17h. 

 

13/03/19 

 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, 2ª e 3ª Chamadas em cursos 
da Regional Jataí (www.sisu.ufg.br). 

 
14 e 15/03/19  

 Realização da matrícula dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos 

da Regional Jataí com recursos deferidos. No dia 15/03/2019 as matrículas serão até 

as 12h. 

 

14/03/19 
 Convocação dos candidatos para participar da Chamada Pública - 1ª Etapa para cursos 

da Regional Jataí e divulgação do local, do horário de realização da sessão e do 

escalonamento obrigatório dos cursos (www.sisu.ufg.br). 

 
15/03/19 

 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h, para todos os 

candidatos convocados (www.sisu.ufg.br) para participar da Chamada Pública - 1ª 

Etapa em cursos da Regional Jataí. 

 
18 e 19/03/19 

 Período de realização da Chamada Pública - 1ª Etapa para cursos da Regional Jataí, 

conforme escalonamento obrigatório de cursos. 

 

30 e 31/07/19 

 Período de realização de Confirmação de Matrícula online (Matrícula - 3ª Fase) dos 

candidatos ingressantes em 2019-2 em cursos da Regional Jataí (www.sisu.ufg.br). No 

dia 31/07/19 a Confirmação de Matrícula online será realizada até as 17h. 

 

01/08/19 

 Divulgação da relação preliminar dos candidatos ingressantes em 2019-2 em cursos da 

Regional Jataí que realizaram Confirmação de Matricula online (Matrícula 3ª Fase) 

– www.sisu.ufg.br. 

 

02 e 05/08/19 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar dos candidatos 

ingressantes em 2019-2 em cursos da Regional Jataí que realizaram Confirmação de 

Matricula online (Matrícula – 3ª Fase), no endereço eletrônico www.sisu.ufg.br. 

 

 

 

 
06/08/19 

 Divulgação das respostas aos recursos contra a relação preliminar dos candidatos 

ingressantes em 2019-2 em cursos da Regional Jataí que realizaram Confirmação de 

Matrícula online (Matrícula – 3ª Fase) – www.sisu.ufg.br. 

 Divulgação da relação final dos candidatos ingressantes em 2019-2 em cursos da 

Regional Jataí que realizaram Confirmação de Matrícula online (www.sisu.ufg.br). 

 Convocação dos candidatos para participar da Chamada Pública - 2ª Etapa em da 

Regional Jataí, com ingresso em 2019-2, e divulgação do local, horário de realização 

da sessão e escalonamento obrigatório de cursos (www.sisu.ufg.br). 

 

07/08/19 

 Disponibilização do link do Formulário Socioeconômico, após as 15h, para todos 

os candidatos convocados para a Chamada Pública - 2ª Etapa em cursos da Regional 

Jataí, com ingresso em 2019-2 (www.sisu.ufg.br). 

 
12/08/19 

 Período de realização da Chamada Pública - 2ª Etapa para cursos da Regional Jataí, 

com ingresso em 2019-2, conforme escalonamento obrigatório de cursos. 

 

http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/
http://www.sisu.ufg.br/

