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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) o Cronograma (Anexo II) e inclui o curso de Engenharia de Computação, da seguinte 

forma:  

 

1. retifica, o Cronograma, que estabelece novo prazo para preenchimento do Formulário Socioeconômico para os 

candidatos aprovados em 3ª Chamada, que passa a ser 03 e 04 de março. 

 

2. abre prazo para os estudantes inscritos na Lista de Espera do SiSU/UFG no curso de Engenharia de 

Computação Bacharelado Matutino, que não tenham sido aprovados no SiSU em Chamadas anteriores, 

manifestarem interesse em participar da 3ª Chamada da UFG, bem como estabelece os respectivos prazos no 

Cronograma. Dessa forma, o Cronograma passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

 

 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. 

 Prazo para os candidatos aprovados em 3ª Chamada realizarem o preenchimento do Formulário 

Socioeconômico (obrigatório) no endereço eletrônico <www.sisu.ufg.br>. No dia 01/03, o 

formulário será aberto às 14h e no dia 02/03, encerra-se o preenchimento às 17h. A não realização 

desse procedimento de matrícula acarretará perda do direito à vaga. 

 Prazo para os candidatos aprovados em 3ª Chamada realizarem o upload da documentação pessoal, 

de escolaridade, de comprovação da condição de Pessoa com Deficiência (PcD), de renda e de 

heteroidentificação, conforme opção de participação/aprovação, no endereço eletrônico 

<www.sisu.ufg.br>. No dia 04/03, o prazo para a realização do upload dos documentos encerra às 

17 h. A não realização desse procedimento de matrícula acarretará perda do direito à vaga. 

 

Leia-se: 

 

 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 

(exceto Engenharia de Computação). 

 Prazo para os estudantes inscritos na Lista de Espera SiSU/UFG no curso de Engenharia de 

Computação Bacharelado Matutino, que não tenham sido aprovados no SiSU em Chamadas 

http://www.sisu.ufg.br./
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anteriores, manifestarem interesse em participar da 3ª Chamada da UFG. 

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

anteriores, no curso de Engenharia de Computação Bacharelado Matutino, que manifestaram 

interesse em participar da 3ª Chamada da UFG. 

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

Computação Bacharelado Matutino, da Regional Goiânia. 

 Prazo para os candidatos aprovados em 3ª Chamada realizarem o preenchimento do Formulário 

Socioeconômico (obrigatório) no endereço eletrônico <www.sisu.ufg.br>. No dia 03/03, o 

formulário será disponibilizado após às 14h. A não realização desse procedimento de matrícula 

acarretará perda do direito à vaga. 

 Prazo para os candidatos aprovados em 3ª Chamada realizarem o upload da documentação pessoal, 

de escolaridade, de comprovação da condição de Pessoa com Deficiência (PcD), de renda e de 

heteroidentificação, conforme opção de participação/aprovação, no endereço eletrônico 

<www.sisu.ufg.br>. No dia 03/03, o upload da documentação estará disponível após às 14h. A não 

realização desse procedimento de matrícula acarretará perda do direito à vaga. 

 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

 Goiânia, 01 de março de 2021. 

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

