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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 Goiânia (UFG), os Anexos II, III, V e VI e o Escalonamento obrigatório de Cursos para Chamada 

Pública.  

1. retifica, no Anexo II – Cronograma, datas com atualização e acréscimo de informações. Dessa forma o 

Cronograma passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

* no endereço eletrônico <www.sisu.ufg.br> 

10 a 13/03 e 16/03/20 
 Realização da Chamada Pública para cursos da Regional Goiânia, conforme escalonamento 

obrigatório de cursos. 

 

01 a 03/07 e 

06 a 10/07/20 

 Prazo para os estudantes inscritos na Lista de Espera SiSU/UFG* cursos da Regional Goiânia, 

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. 

 

04 a 07/08 e 

10 e 11/08/20 

 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 em cursos da Regional Goiânia. No dia 11/08/20 a 

Confirmação de Matrícula online será realizada até às 17 horas. 

 

12/08/20 

 Publicação * da relação preliminar dos candidatos ingressantes em 2020-2 em cursos da 

Regional Goiânia 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). 

 

13 e 14/08/20 

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

em 2020-2 em cursos da Regional Goiânia 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. 

 

 

 

 

17/08/20 

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

em 2020-2 em cursos da Regional Goiânia 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 em cursos da Regional 

Goiânia 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 em cursos da Regional 

Goiânia. 

 

18/08/20 

 Disponibilização* do link do Formulário Socioeconômico para todos os candidatos 

convocados para todos os candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da Regional 

Goiânia, com ingresso em 2020-2. 

21/08/20 
 Realização matrícula para todos os candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da 

Regional Goiânia. 
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Leia-se:  

10 a 13/03 e  

26 a 28/08/20 

 Realização da Chamada Pública para cursos da Regional Goiânia, conforme escalonamento 

obrigatório de cursos. 

02/02 a 11/02/2021 

 Prazo para os estudantes inscritos na Lista de Espera SiSU/UFG* cursos da Regional Goiânia, 

que não tenham sido aprovados no SiSU em Chamadas anteriores, manifestarem interesse em 

participar da 3ª Chamada da UFG. No dia 11/02/2021 a manifestação de interesse será realizada 

até às 17 horas. 

12/02/2021 
 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. 

18 e 19/02, 22 e 

23/02/2021 

 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 em cursos da Regional Goiânia. No dia 23/02/2021 a 

Confirmação de Matrícula online será realizada até às 17 horas. 

24/02/2021 

 Publicação* da relação preliminar dos candidatos ingressantes em 2020-2 em cursos da 

Regional Goiânia 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). 

25 e 26/02/2021 

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

2020-2 em cursos da Regional Goiânia 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). 

01/03/2021 

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

em 2020-2 em cursos da Regional Goiânia 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 em cursos da Regional 

Goiânia 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 em cursos da Regional 

Goiânia. 

03/03/2021 
 Disponibilização* do link do Formulário Socioeconômico para todos os candidatos aprovados 

em 3ª Chamada em cursos da Regional Goiânia, com ingresso em 2020-2. 

05/03/2021 
 Prazo para realização da Matrícula presencial (fase única da matrícula) para todos os 

candidatos aprovados em 3ª Chamada em cursos da Regional Goiânia.  

 

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 em cursos da Regional Goiânia. 

10/03/2021 

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

11/03/2021 

 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 em cursos da Regional Goiânia. 

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

* no endereço eletrônico <www.sisu.ufg.br> 

 

2. retifica, no Anexo III – Normas para Chamadas Públicas presenciais, o item 1.3.1 que estabelece que será após o 

início das sessões públicas e não após o fechamento dos portões a proibição da entrada de candidatos e/ou 

documentos dos candidatos (de forma física ou digital) nos locais das Chamadas. 
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3. inclui, no Anexo V – Instruções para Matrícula presencial, novas regras sobre a matrícula em razão da 

pandemia do novo coronavírus. Dessa forma, o Anexo V será renumerado e passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

1.6.1 Para o candidato aprovado pela Reserva de Vagas como Negro (Preto e Pardo – PP), Indígena (I) e PcD  

(Pessoa com Deficiência) e convocados para participar da Chamada Pública prevista para ser realizada de 26 a 

28/08/2020 (Anexo II – Regional Goiânia), também será admitida a realização da Matrícula presencial por 

procuração, nos termos do subitem 1.6, desde que comprove por meio de exames ou atestado médico com CID 

(Código Internacional de Doença) estar acometido pelo Covid 19 ou apresentar os sintomas da doença, ou ser 

pertencente à grupo de risco, que ora deverá ser comprovado por meio de atestado, relatório ou laudo médico.  

1.6.1.1 As condições do item anterior também se aplicam aos casos de candidatos que comprovarem ter parentes 

de 1º grau (pai, mãe e filhos) acometidos pelo Covid 19 ou com a presença de sintomas da referida doença, que 

será verificado por meio de resultado de exame, atestado, relatório ou laudo médico.   

1.6.1.2 No caso de matrícula de candidato com deficiência por meio de procurador, este deverá estar de posse dos 

exames e laudo médico do candidato.  

1.6.1.3 Na situação prevista no item 1.6.1, a verificação de pessoa com deficiência e a aferição da autodeclaração 

étnico-racial será realizada, excepcionalmente, por meio de entrevista online entre o candidato e as Comissões de 

Verificação da Condição de Deficiência e de Heteroidentificação, por meio de link a ser disponibilizado pela 

UFG, no momento em que ocorrer a chamada nominal do candidato durante as sessões públicas.  

1.6.1.3.1 Para a realização da entrevista online o candidato deverá: possuir uma conexão de internet de qualidade; 

estar em um local de fundo branco e com iluminação natural (vinda de frente); manter o ambiente sem ruídos; 

definir e testar com antecedência o equipamento a ser utilizado; posicionar o equipamento de modo a captar toda 

sua imagem; estar com o documento de identificação, uma caneta e a autodeclaração étnico-racial, no caso de 

candidato Preto, Pardo ou Indígena. 

1.6.1.4 O candidato submetido à entrevista online, conforme procedimentos definidos no item 1.6.1.2, que obtiver 

parecer de deferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação da Condição de Deficiência e 

Heteroidentificação, poderá, se necessário, ser convocado para realizar entrevista individual, de forma presencial, 

em momento posterior à matrícula.  

 

4. inclui, nas alíneas “g”, “h”, “i” e “j” do subitem 3.2.1 do Anexo V – Instruções para Matrícula presencial, a data 

de até o dia 08/01/2021 para entrega dos respectivos documentos. 

 

5. inclui, no Anexo VI – Atividades das Comissões de Escolaridade, Análise da Realidade Socioeconômica, 

Heteroidentificação e de Verificação da Condição de Deficiência para ingressantes nos cursos de graduação da 

UFG aprovados pela Lei de Reserva de Vagas, a excepcionalidade do item 1.6.1 do Anexo V do Edital. 

 

6. retifica os avisos previstos no documento de Escalonamento obrigatório de cursos para a matrícula por dia, 

turno e estação de matrícula para a realização de Chamada Pública, com a exclusão da possibilidade de levar 

acompanhante para a Chamada Pública e a inclusão de medidas de segurança que devem ser observadas pelo 

candidato. Dessa forma o aviso passa a vigorar com a seguinte redação: 

1. Verifique o dia, local e horário de realização das Chamadas Públicas em cada Regional.  

2. O escalonamento de cursos para as Chamadas Públicas é obrigatório. Portanto, muita atenção no dia destinado 

ao seu curso! 

3. Após o início das sessões públicas não será permitida a entrada de candidatos e/ou documentos (de forma física 

ou digital) no local da Chamada Pública.  

4. Candidatos que se retirarem do local após o início das sessões públicas não poderão retornar à Chamada 

Pública.  
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5. Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto às medidas de segurança a 

serem adotadas para evitar a disseminação do COVID 19, nos prédios onde serão realizadas as Chamadas 

Públicas: 

 é obrigatório o uso de máscaras; 

 não será permitida a entrada de acompanhantes, exceto para Pessoas com Deficiência (PcD) ;  

 a fim de evitar o compartilhamento de objetos, sugerimos que os candidatos tragam sua própria caneta 

para, caso seja necessário, preencher ou assinar documentos durante as sessões públicas; 

 ao entrar nos prédios e sentar-se, evitem a troca de lugares e a circulação desnecessária no  prédio. 

6. Orientamos que os candidatos tragam seus lanches e/ou bebidas.  

7. Confira toda a documentação necessária para a matrícula no Edital de Matrícula (www.sisu.ufg.br). O 

candidato deverá apresentar a documentação (original e fotocópia) conforme previsto em Edital. 

 

7. retifica o quadro de data e horário dos cursos para realização da Chamada Pública. Dessa forma, o quadro 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

      DIA 16/03/2020 – TARDE - Abertura dos portões às 12h e fechados, pontualmente, às 13h 

ESTAÇÃO 1 ESTAÇÃO 2 ESTAÇÃO 3 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS EDUCAÇÃO FÍSICA 

- CIÊNCIAS ECONÔMICAS - 

ESTAÇÃO 4 ESTAÇÃO 5 ESTAÇÃO 6 

GEOGRAFIA 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

ECOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL 

 HISTÓRIA ESTATÍSTICA 

 

Leia-se:  

      DIA 26/08/2020 – TARDE - Abertura dos portões às 12h e fechados, pontualmente, às 13h 

ESTAÇÃO 1 ESTAÇÃO 2 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS GEOGRAFIA 

      DIA 27/08/2020 – TARDE - Abertura dos portões às 12h e fechados, pontualmente, às 13h 

ESTAÇÃO 1 ESTAÇÃO 2 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS ECOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS ESTATÍSTICA 

      DIA 28/08/2020 – TARDE - Abertura dos portões às 12h e fechados, pontualmente, às 13h 

ESTAÇÃO 1 ESTAÇÃO 2 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
COMUNICAÇÃO SOCIAL PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 

- HISTÓRIA 

 

Goiânia, 04 de agosto de 2020. 


