
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CENTRO DE GESTÃO ACADÊMICA 
Edital n. 21/2018   

Edital Complementar n.2 

O Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições 

regimentais, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e do Centro de 

Gestão Acadêmica (CGA), torna público o presente Edital Complementar do processo 

seletivo para Mudanças de Grau Acadêmico, Habilitação e Turno nos cursos de 

graduação presenciais da UFG, para o segundo semestre do ano letivo de 2018, 

conforme Resoluções CEPEC n. 1395/2016, 1553/2017, 1554/2017, 1555/2017 e 

1556/2017, que ALTERA OS SUBITENS 3.2, 3.2 e 3.3 e o Anexo II conforme 

informado abaixo.  

a) Subitens 3.1, 3.2 e 3.3 

Onde se lê:  

3.1. O interessado em qualquer das mudanças previstas neste Edital deverá formalizar 

o pedido ao Coordenador de Curso, em formulário próprio (Anexo III), no período de 

01 a 11/06/2018, acompanhado do original e/ou fotocópia da identidade e CPF. 

3.2. Após o término do período de solicitações, o Coordenador de Curso considerando 

os critérios previstos neste Edital (item 4), deverá divulgar o resultado, no sítio da 

Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial, no dia 20/06/2018. 

3.3. O Coordenador de Curso, após a divulgação do resultado, deverá encaminhar os 

formulários dos estudantes contemplados pelas mudanças ao Centro de Gestão 

Acadêmica (CGA) e Seccionais do CGA no dia 21/06/2018. 

Leia-se:  

3.1. O interessado em qualquer das mudanças previstas neste Edital deverá formalizar 

o pedido ao Coordenador de Curso, em formulário próprio (Anexo III), no período de 

01 a 15/06/2018, acompanhado do original e/ou fotocópia da identidade e CPF. 

3.2. Após o término do período de solicitações, o Coordenador de Curso considerando 

os critérios previstos neste Edital (item 4), deverá divulgar o resultado, no sítio da 

Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial, no dia 25/06/2018. 

3.3. O Coordenador de Curso, após a divulgação do resultado, deverá encaminhar os 

formulários dos estudantes contemplados pelas mudanças ao Centro de Gestão 

Acadêmica (CGA) e Seccionais do CGA no dia 27/06/2018. 

 



b) Anexo II 

Onde se lê:  

DATAS  EVENTOS  

29/05/2018 
Publicação pela Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica 
Especial do quantitativo de vagas disponíveis para Mudanças de 
Grau Acadêmico, Habilitação e Turno para o 2° semestre/2018. 

01 a 
11/06/2018 

Período para o estudante manifestar, na respectiva Coordenação de 
Curso, o interesse em pleitear as Mudanças de Grau Acadêmico, 
Habilitação e Turno para o 2° semestre/2018, exceto os dias 02,03, 
09 e 10/06. 

20/06/2018 
Data limite para as Coordenações de Curso divulgarem o resultado 
das solicitações de Mudanças de Grau Acadêmico, Habilitação e 
Turno para o 2° semestre/2018. 

21/06/2018 

Data limite para as Coordenações de Curso encaminharem ao CGA 
ou à suas Seccionais os formulários dos estudantes contemplados 
com as Mudanças de Grau Acadêmico, Habilitação e Turno para o 
2° semestre/2018 

02 a 
10/07/2018 

Período para os estudantes contemplados com as Mudanças de 
Grau Acadêmico, Habilitação e Turno para o 2° semestre/2018 
comparecerem ao CGA ou à suas Seccionais para efetivar as 
mudanças, exceto 07 e 08/07.  

 

Leia-se:  

DATAS  EVENTOS  

29/05/2018 
Publicação pela Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica 
Especial do quantitativo de vagas disponíveis para Mudanças de 
Grau Acadêmico, Habilitação e Turno para o 2° semestre/2018. 

01 a 
15/06/2018 

Período para o estudante manifestar, na respectiva Coordenação de 
Curso, o interesse em pleitear as Mudanças de Grau Acadêmico, 
Habilitação e Turno para o 2° semestre/2018, exceto os dias 02,03, 
09 e 10/06. 

25/06/2018 
Data limite para as Coordenações de Curso divulgarem o resultado 
das solicitações de Mudanças de Grau Acadêmico, Habilitação e 
Turno para o 2° semestre/2018. 

27/06/2018 

Data limite para as Coordenações de Curso encaminharem ao CGA 
ou à suas Seccionais os formulários dos estudantes contemplados 
com as Mudanças de Grau Acadêmico, Habilitação e Turno para o 
2° semestre/2018 

02 a 
10/07/2018 

Período para os estudantes contemplados com as Mudanças de 
Grau Acadêmico, Habilitação e Turno para o 2° semestre/2018 
comparecerem ao CGA ou à suas Seccionais para efetivar as 
mudanças, exceto 07 e 08/07.  

 

 

 

 Goiânia, 04 de junho de 2018.  

 

Prof. Edward Madureira Brasil  

Reitor da UFG 


