
Novos procedimentos de matrícula 



Comissão de avaliação dos 

procedimentos do SiSU na UFG 

 Comissão composta por professores e 

técnicos administrativos do(a): 

 PROGRAD (Coordenadores de Graduação das 

Regionais); 

  CGA (Seccionais de Catalão, Goiás e Jataí); 

  CS; 

 CERCOMP; 

 PROCOM. 

 



Comissão de avaliação dos 

procedimentos do SiSU na UFG 

Atividades: 

 Representantes da comissão reavaliaram os 

procedimentos adotados no SiSU pela UFG  e 

impactos administrativos; 

 Representantes da comissão realizaram visitas 

técnicas a outras Universidades Federais (UFMT, 

UFC e UFRN) para conhecer os procedimentos 

adotados para a realização da matrícula;  

 Reuniões para discutir os procedimentos das 

outras Universidades e elaborar uma proposta 

para a UFG. 

 

 



SiSU 
 Sítio – criação do sítio www.sisu.ufg.br. 

 Escalonamento para matrícula por curso/dia nas 
chamadas com maior demanda (conforme layout). 

 Na(s) chamada(s) definida(s) pelo Ministério da 
Educação (MEC), o escalonamento ocorrerá do 
seguinte modo: 

no 1º e 2º dia por curso (conforme previsão de 
escalonamento); 

no 3° dia será aberto para todos os candidatos que 
não compareceram na data definida para matrícula 
do respectivo curso. 

 



Equipe de matrícula 
 Será constituída uma equipe para realização da 

matrícula. 

 Atribuições da equipe de matrícula: 

 recebimento e conferência de documentos; 

cadastro do ingressante no Sigaa; 

análise de renda dos candidatos optantes pela 

reserva de vaga. 

 



Participação do coordenador na 

matrícula de calouros 
 

 A inscrição em disciplinas ocorrerá nas 

coordenações de curso em data definida pela 

PROGRAD/CGA. 



SiSU 
 

• A matrícula será realizada em duas etapas 

(somente para as chamadas antes do início das 

aulas de cada semestre): 

 

  1ª etapa - solicitação de matrícula;  

  2ª etapa - confirmação de matrícula. 

 



1ª Etapa: Solicitação de matrícula 

 recebimento da documentação pessoal e de 

escolaridade. 

 recebimento da documentação para análise de 

renda. 

 realização do cadastramento dos estudantes no 

sistema.  

 

 

 



Análise da renda 
 Será realizada por equipe composta pelo CS e 

PROCOM.  

 

Lei de Reserva de Vagas – Lei n°12.711/2012 



2ª Etapa: Confirmação de 

matrícula 

 Para que a matrícula do candidato seja 

efetivamente concluída, ele deve se apresentar 

em posto de confirmação, conforme o Edital. 

 O período de confirmação de matrícula para os 

ingressantes no 1º semestre será entre 23/02/15 

a 02/03/15.  

 O período de confirmação de matrícula para os 

ingressantes no 2º semestre será entre 03/08/15 

a 10/08/15.  

 

 



Chamadas para matrícula 
 Chamada(s) regular(es) definida(s) pelo MEC. 

 Não haverá chamada pública. 

 Serão realizadas quantas chamadas 

subsequentes forem necessárias para o 

preenchimento das vagas, até que se alcance o 

limite máximo de 20% de início do semestre 

letivo. 

 Nas chamadas subsequentes realizadas a partir 

do dia 03/03/15 não haverá a etapa de 

confirmação de matrícula. 

 

 



Cursos com duas entradas 
 Todos os candidatos serão convocados para 

realizar a matrícula no primeiro semestre (os que 

irão ingressar em 2015/1 e em 2015/2). 

 

 Divulgação da 1ª lista dos ingressantes do 

primeiro semestre será publicada antes do início 

das aulas, as demais serão publicadas de 

acordo com as chamadas subsequentes. 



Cursos não contemplados pelo 

SiSU 
 Educação Intercultural  

 Educação do Campo 

 Programa UFGInclui 

 

 Cursos que exigem VHCE 

 Cursos modalidade a distância 

 

 

Resolução CEPEC n°  1301/2014 

 

 

 

* Critérios fixados em 

edital específico 

* Utilização do Enem 

* Critérios fixados em 

edital específico 


