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PROCESSO SELETIVO SiSU/UFG 2020 

EDITAL COMPLEMENTAR N.9 AO EDITAL N.01/2020 

O Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), considerando o disposto na Portaria Normativa nº 21, de 05 de 

novembro de 2012, do Ministério da Educação (MEC), alterada pelas Portarias Normativas nº 9, de 05 de maio de 

2017 (MEC) e nº 1.117, de 01 de novembro de 2018, bem como os Editais SESu/MEC nº 60, de 16 de outubro de 

2019 e nº 70, de 27 de novembro de 2019, torna público o presente Edital Complementar que RETIFICA, para a 

Regional Jataí (UFJ) o Edital do SiSU, os Anexos II e V excluindo a forma presencial para realizar a matrícula, e 

para a Regional Catalão (UFCAT) o Anexo II, da seguinte forma:  

 

1. Reitera a retificação do Edital Complementar N.7 do item 4.3.3 do Edital de Matrícula, que estabelece novos 

procedimentos para a realização da matrícula dos aprovados em 3ª Chamada. 

 

2. Inclui, no Edital N.01/2020, o item 4.3.3.2.a, com o seguinte texto: 

4.3.3.2.a Os candidatos aprovados no Processo Seletivo para a Regional Jataí (UFJ) que realizarem o envio online 

da documentação de Matrícula (Segunda Fase da Matrícula online) serão convocados, em momento oportuno, pelo 

respectivo e-mail cadastrado no sistema acadêmico, para comparecer ao Centro de Gestão Acadêmica, situado 

Campus Jatobá, Cidade Universitária, Rod BR 364, km 195, Setor Parque Industrial, n° 3800, Bloco 1 (Antigo 

Bloco da Administração Central), Jataí-GO, e apresentar os documentos originais de matrícula, já encaminhados de 

forma online, bem como entregar as respectivas fotocópias (Anexo V). Em caso de não comparecimento no prazo 

estabelecido na convocação, será cancelada a Matrícula online do candidato que não apresentar e entregar a referida 

documentação. 

. 

3.   Retifica o Anexo II – Cronograma UFJ, retificado pelo Edital Complementar N.5, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

 

 01/03/2021  

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

ingressantes em 2020-2 no curso de Medicina da Regional Jataí que realizaram 

Confirmação de Matrícula online (3ª fase da matrícula para candidatos aprovados em 1ª e 

2ª Chamadas e 2ª fase para aprovados em Chamada Pública). 

● Publicação * da relação final dos candidatos ingressantes em 2020-2 no curso de 

Medicina da Regional Jataí que realizaram Confirmação de Matrícula online - (3ª fase da 

matrícula para candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas e 2ª fase para aprovados em 

Chamada Pública). 

● Publicação * da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de Medicina 

da Regional Jataí. 

03/03/2021 

● Disponibilização * do link do Formulário Socioeconômico para todos os candidatos 

convocados para todos os candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de Medicina da 

Regional Jataí, com ingresso em 2020-2. 

05/03/2021 
● Realização da matrícula para todos os candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de 

Medicina da Regional Jataí. 

08 e 09/03/2021 

● Prazo para interposição de recurso online* contra indeferimento de matrícula pelas 

Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI 

n.32R/2017) dos candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de Medicina da 

Regional Jataí. 

 

10/03/2021 
● Realização de entrevista dos candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de 

Medicina da Regional Jataí, com recursos interpostos contra indeferimento de 

matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG (Resolução 

CONSUNI n.32R/2017). 
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11/03/2021 
● 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 3ª Chamada no curso de 

Medicina da Regional Jataí. 

12/03/2021 ● Matrícula dos candidatos com recursos deferidos. 

Leia-se: 

 01/03/2021  

 Divulgação das respostas aos recursos contra a relação preliminar dos candidatos 

ingressantes em 2020-2 no curso de Medicina da Regional Jataí que realizaram 

Confirmação de Matrícula online (3ª fase da matrícula para candidatos aprovados em 1ª e 

2ª Chamadas e 2ª fase para aprovados em Chamada Pública). 

 Publicação * da relação final dos candidatos ingressantes em 2020-2 no curso de 

Medicina da Regional Jataí que realizaram Confirmação de Matrícula online - (3ª fase da 

matrícula para candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas e 2ª fase para aprovados em 

Chamada Pública). 

 Publicação * da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de Medicina 

da Regional Jataí. 

04 e 05/03/21 

 Prazo para os candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de Medicina da Regional 

Jataí realizarem o preenchimento do Formulário Socioeconômico (obrigatório) no 

endereço eletrônico www.sisu.ufg.br. No dia 04/03, o formulário será aberto às 14h e no 

dia 05/03, encerra-se o preenchimento às 17h. A não realização desse procedimento de 

matrícula acarretará perda do direito à vaga. 

08 e 09/03/21 

 Prazo para os candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de Medicina da Regional 

Jataí realizarem o upload da documentação pessoal, de escolaridade, de comprovação da 

condição de Pessoa com Deficiência (PcD) e de renda, conforme opção de 

participação/aprovação, no endereço eletrônico www.sisu.ufg.br. No dia 08/03, o upload 

será aberto às 14h e no dia 09/03, encerra-se o upload às 17h. A não realização desse 

procedimento de matrícula acarretará perda do direito à vaga. 

10/03/21 

 Data de realização da entrevista online dos candidatos aprovados em 3ª Chamada no 

curso de Medicina da Regional Jataí na opção de renda familiar bruta igual ou inferior a 

1,5 salário mínimo per capita e/ou Pessoa com Deficiência (PcD). O descumprimento 

do horário agendado anteriormente com as Comissões acarretará a perda do direito à 

vaga. 

11/03/21 

 Prazo para os candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de Medicina da Regional 

Jataí  que foram submetidos à(s) entrevista(s) online acrescentem e/ou substituam 

documentos, caso solicitado pela(s) Comissões de Escolaridade, Análise da Realidade 

Socioeconômica e Verificação da Condição de Deficiência. A ausência de documento 

será comunicada aos candidatos pelo e-mail cadastrado durante o preenchimento do 

formulário socioeconômico. 

12/03/21 
 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de 

Medicina da Regional Jataí, com parecer de deferimento de matrícula. 

15 e 16/03/21 

 Prazo para interposição de recurso online no endereço eletrônico www.sisu.ufg.br 

contra indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos 

Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI n.32R/2017) dos candidatos aprovados em 3ª 

Chamada no curso de Medicina da Regional Jataí. 

17/03/21 

 Realização de entrevista online dos candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de 

Medicina 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/
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18/03/21 

 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 3ª Chamada no curso de Medicina 

da Regional Jataí. 

* no endereço eletrônico www.sisu.ufg.br 
 

4. Reitera a retificação do Edital Complementar N.7 do Anexo V – INSTRUÇÕES PARA A MATRÍCULA que 

retira a forma presencial para realizar a matrícula, no que couber. 

 

5. Retifica o Anexo II – Cronograma UFCAT, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

01 a 03/07 e 

06 a 10/07/20 

 Prazo para os estudantes inscritos na Lista de Espera SiSU/UFG * para o curso de 

Medicina da Regional Catalão, que não tenham sido aprovados no SiSU em Chamadas 

anteriores, manifestarem interesse em participar da 3ª Chamada da UFG. No dia 

10/07/20 a manifestação de interesse será realizada até às 17 horas. 

15/07/20 
 Publicação da relação dos candidatos, que não tenham sido aprovados no SiSU em 

Chamadas anteriores, que manifestaram interesse em participar da 3ª Chamada da 

UFG. 

21 a 24/07/20 

 Prazo para realização de Confirmação de Matrícula online * (3ª fase da matrícula para 

candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas e 2ª fase para aprovados em Chamada 

Pública) dos candidatos ingressantes em 2020-2 no curso de Medicina da Regional 

Catalão. No dia 24/07/20 a Confirmação de Matrícula online será realizada até às 17 

horas. 

27/07/20 

 Publicação * da relação preliminar dos candidatos ingressantes em 2020-2 no curso de 

Medicina da Regional Catalão que realizaram Confirmação de Matrícula online (3ª 

fase da matrícula para candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas e 2ª fase para 

aprovados em Chamada Pública). 

28 e 29/07/20 

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

ingressantes em 2020-2, no curso de Medicina, da Regional Catalão que realizaram 

Confirmação de Matrícula online (3ª fase da matrícula para candidatos aprovados em 

1ª e 2ª Chamadas e 2ª fase para aprovados em Chamada Pública). 

31/07/20 

 Divulgação das respostas aos recursos contra a relação preliminar dos candidatos 

ingressantes em 2020-2, no curso de Medicina, da Regional Catalão que realizaram 

Confirmação de Matrícula online (3ª fase da matrícula para candidatos aprovados em 

1ª e 2ª Chamadas e 2ª fase para aprovados em Chamada Pública). 

 Publicação * da relação final dos candidatos ingressantes em 2020-2, no curso de 

Medicina, da Regional Catalão que realizaram Confirmação de Matrícula online - 3ª 

fase da matrícula para candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas e 2ª fase para 

aprovados em Chamada Pública). 

 Publicação * da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de 

Medicina da Regional Catalão. 

04/08/20 
 Disponibilização * do link do Formulário Socioeconômico para todos os candidatos 

convocados, para todos os candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de Medicina 

da Regional Catalão, com ingresso em 2020-2. 

06/08/20 
 Realização de matrícula para todos os candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso 

de Medicina da Regional Catalão. 

 

Leia-se: 

10 e 11/03 

 

 Prazo para os estudantes inscritos na Lista de Espera SiSU/UFG* para o curso de 

Medicina da Regional Catalão, que não tenham sido aprovados no SiSU em Chamadas 

anteriores, manifestarem interesse em participar da 3ª Chamada da UFG. No dia 

11/03/21 a manifestação de interesse será realizada até às 17 horas. 

12/03/21 

 Publicação da relação dos candidatos, que não tenham sido aprovados no SiSU em 

Chamadas anteriores, que manifestaram interesse em participar da 3ª Chamada da 

UFG. 

http://www.sisu.ufg.br/
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15 e 16/03/21 

 Prazo para realização de Confirmação de Matrícula online* (3ª fase da matrícula para 

candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas e 2ª fase para aprovados em Chamada 

Pública) dos candidatos ingressantes em 2020-2 no curso de Medicina da Regional 

Catalão. No dia 16/03/21 a Confirmação de Matrícula online será realizada até às 17 

horas. 

17/03/21 

 Publicação* da relação preliminar dos candidatos ingressantes em 2020-2 no curso de 

Medicina da Regional Catalão que realizaram Confirmação de Matrícula online (3ª 

fase da matrícula para candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas e 2ª fase para 

aprovados em Chamada Pública). 

18 e 19/03/21 

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

ingressantes em 2020-2, no curso de Medicina, da Regional Catalão que realizaram 

Confirmação de Matrícula online (3ª fase da matrícula para candidatos aprovados em 

1ª e 2ª Chamadas e 2ª fase para aprovados em Chamada Pública). 

22/03/21 

 Divulgação das respostas aos recursos contra a relação preliminar dos candidatos 

ingressantes em 2020-2, no curso de Medicina, da Regional Catalão que realizaram 

Confirmação de Matrícula online (3ª fase da matrícula para candidatos aprovados em 

1ª e 2ª Chamadas e 2ª fase para aprovados em Chamada Pública). 

 Publicação* da relação final dos candidatos ingressantes em 2020-2, no curso de 

Medicina, da Regional Catalão que realizaram Confirmação de Matrícula online - 3ª 

fase da matrícula para candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas e 2ª fase para 

aprovados em Chamada Pública). 

 Publicação* da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de 

Medicina da Regional Catalão. 

 Publicação* dos procedimentos a serem adotados para a matrícula online dos 

candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de Medicina da Regional Catalão. 

23 e 24/03/21 

 Disponibilização* do link do Formulário Socioeconômico para todos os candidatos 

convocados, para todos os candidatos aprovados em 3ª Chamada no curso de Medicina 

da Regional Catalão, com ingresso em 2020-2. 

25/03/21 
 Realização de matrícula online* para todos os candidatos aprovados em 3ª Chamada 

no curso de Medicina da Regional Catalão. 

26 e 29/03 

 Prazo para interposição de recurso online* contra indeferimento de matrícula pelas 

Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI n. 

32R/2017) dos candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da Regional Catalão 

30/03/21 

 Realização de entrevista telepresencial* dos candidatos aprovados em 3ª Chamada 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). 

31/03/21 

 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 3ª Chamada em cursos da 

Regional Catalão. 

01/04/21  Matrícula online* dos candidatos com recursos deferidos. 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 
 

Goiânia, 02 de março de 2021. 


