
Novos procedimentos de matrícula 



  

 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: 

 reavaliação dos procedimentos adotados no SiSU 

pela UFG  e impactos administrativos; 

 realização de 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. 

 

 

Comissão de avaliação dos procedimentos 

do SiSU na UFG 



 Criação do sítio informativo SiSU/UFG, para conhecer 
acesse www.sisu.ufg.br. 

 Escalonamento para matrícula por curso nas 
chamadas com maior demanda, conforme dia/turno 
definido pelo CGA. 

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

no 1º e 2º dia  de matrícula -  os cursos serão 
escalonados conforme dia/turno definido pelo CGA;  

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

 

SiSU – Informações Gerais 



 

 Na 2ª e 3ª Chamadas serão dois dias de 

matrículas com escalonamento de cursos. 

 Nas demais chamadas, a matrícula será 

realizada em um dia.  

 

SiSU – Informações Gerais 



 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 vagas. 

 

Não será obrigatória a participação dos 

Coordenadores de Curso nesta fase da matrícula. 

 

 

Equipe de matrícula 



 

 A inscrição em disciplinas ocorrerá nas 

coordenações de curso em data definida pela 

PROGRAD/CGA. 

Participação do coordenador na matrícula 

de calouros 



 

• 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. 

 

SiSU - Matrícula 



 recebimento da documentação pessoal e de 

escolaridade. 

 recebimento da documentação para análise de 

renda. 

 realização do cadastramento dos estudantes no 

sistema.  

 

 

 

1ª Etapa: Solicitação de matrícula 



 Será realizada no ato da matrícula, por equipe 

composta pelo Centro de Seleção (CS) e Pró- 

Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária 

(PROCOM).  

 Analise da renda será realizada para os 

candidatos optantes pela Lei de Reserva de 

Vagas – Lei n°12.711/2012. 

Análise da renda 



 Para que a matrícula do candidato seja efetivamente 

concluída, ele deve se apresentar em posto de 

confirmação, conforme o Edital de Matrícula. 

 Poderá ser efetiva por procuração pública ou particular 

com firma reconhecida. 

 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.  

 

 

 

2ª Etapa: Confirmação de 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 13/02/15 não haverá a etapa de confirmação de 

matrícula, para ingressantes do 1º semestre. 

 

 

Chamadas para matrícula 



 Após a realização da última chamada de 

matrícula do 1º semestre, caso haja vagas 

disponíveis nos cursos com duas entradas 

 ou  

que somente tenham ingresso no 2º semestre, 

poderão ser realizadas chamadas subsequentes de 

matrícula no 2º semestre. 

Chamadas para matrícula 



Cursos com duas entradas: 

• Administração; 

• Agronomia; 

• Eng. Civil; 

• Eng. Elétrica; 

• Farmácia; 

• Medicina Veterinária; 

• Nutrição; 

• Sistema de Informação; 

• Química Bacharelado 

Integral. 

 

 

Cursos com entrada 

somente no 2º semestre: 

• Eng. de Computação 

Bacharelado Matutino; 

• Química Licenciatura 

Integral. 

 

Chamadas para matrícula 



 Todos os candidatos serão convocados para 

realizar a matrícula no primeiro semestre (os que 

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

 

 No ato da matrícula, se na lista de aprovados 

esses cursos apresentarem que o candidato 

ingressará no 1º semestre, o estudante deverá 

realizar confirmação de matrícula nos locais e 

datas definidos no Edital de Matrícula, sob pena 

de perda da vaga.  

Cursos com duas entradas 



 

 No ato da matrícula, se na lista de aprovados esses cursos 

não apresentarem o semestre definido, o candidato deverá 

acompanhar publicação das listagens de remanejamento 

para o 1º semestre, conforme definido no Edital de 

Matrícula. 

 

  Caso o nome do estudante não conste em nenhuma das 

listagem de remanejamento, deverá observar a publicação 

dos estudantes ingressantes do 2º semestre e realizar a 

confirmação de matrícula nos locais e datas definidos no 

Edital de Matrícula, sob pena de perda da vaga.  

Cursos com duas entradas 



 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 

Cursos não contemplados pelo SiSU 



 Arquitetura e Urbanismo (ofertado na Regional 

Goiânia); 

 Artes Cênicas;  

 Design de Ambientes;  

 Letras: Tradução e Interpretação e Libras/Português, 

 Música; 

 Musicoterapia.  

 

O curso de Arquitetura e Urbanismo, ofertado na 

Regional Goiás, participará do SiSU, pois não haverá 

VHCE para os candidatos a esse curso. 

 

Cursos que exigem VHCE 


