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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO UEG 2018/2 
DATA ATIVIDADE LOCAL 

24 de janeiro de 2018 Publicação do edital de isenção da taxa de inscrição  Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

25 de janeiro a  
14 de fevereiro de 2018 

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

26 de fevereiro de 2018 Publicação do resultado preliminar das solicitações de isenções deferidas e indeferidas Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

27 e 28 de fevereiro de 2018 
Prazo de interposição de recursos referentes ao resultado preliminar das solicitações de 
isenções 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

9 de março de 2018 

Publicação da ata de decisões de recursos referentes ao resultado das isenções 
Internet, no sítio 
www.estudeconosco.ueg.br 

Publicação do resultado final das solicitações de isenções deferidas e indeferidas 

Publicação do edital de abertura 

12 de março de 2018 Publicação do extrato do edital de abertura Diário Oficial do Estado de Goiás – DOE  

14 de março a  
18 de abril de 2018 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES Internet, no sítio 
www.estudeconosco.ueg.br  

Período para solicitação de condições especiais para realização das provas  

A partir de  
19 de março de 2018 

Período para impressão do comprovante de inscrição  Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

19 de abril de 2018 Último prazo para pagamento da taxa de inscrição 

Em qualquer agência, terminal de 
autoatendimento ou internet dos bancos 
integrantes da rede de arrecadação do 
Estado de Goiás indicados no DARE ou em 
seus respectivos correspondentes bancários 

25 de abril de 2018 

Disponibilização da consulta das inscrições confirmadas 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br  

Divulgação das inscrições indeferidas ou canceladas  

Divulgação das turmas suspensas 

Divulgação da concorrência 

Convocação dos candidatos aptos a manifestarem 1ª e/ou 2ª opção de curso 

03 de maio de 2018 

Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para realização da prova 
de habilidade específica 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 
Divulgação do endereço do local de realização da prova de habilidade específica para 
os candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo 

06 de maio de 2018 
Realização da prova de habilidade específica para os candidatos ao curso de 
Arquitetura e Urbanismo 

Anápolis-GO  

7 a 11 de maio de 2018 
Período de manifestação dos candidatos para escolha de 1ª e/ou 2ª opção de 
curso 

Internet, no sítio 
www.estudeconosco.ueg.br 

15 de maio de 2018 
Publicação da concorrência após manifestação dos candidatos 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 
Divulgação do resultado da prova de habilidade específica de Arquitetura e Urbanismo 

16 e 17 de maio de 2018 
Prazo de interposição de recursos referentes ao resultado da prova de habilidade 
específica 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

16 de maio de 2018 
Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para realização das provas 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 
Divulgação dos endereços dos locais de realização das provas  

20 de maio de 2018 
Realização das provas objetiva e de redação 

Cidades dos Câmpus da UEG descritas 
no Anexo I e II deste edital 

Publicação do gabarito oficial preliminar Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

21 e 22 de maio de 2018 Prazo para interposição de recursos referentes ao gabarito oficial preliminar Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

22 de maio de 2018 
Publicação da ata de decisão dos recursos referentes ao resultado da prova de 
habilidade específica de Arquitetura e Urbanismo 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

30 de maio de 2018 

Publicação da ata de decisão dos recursos referentes ao gabarito oficial preliminar 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

Publicação do gabarito oficial definitivo 

Publicação da nota de corte 

Divulgação do resultado da prova objetiva no desempenho individual 

Publicação da relação dos candidatos selecionados para correção da redação 

01 e 04 de junho de 2018 Prazo de interposição de recursos referentes ao resultado da prova objetiva Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

07 de junho de 2018 

Publicação da ata de decisão dos recursos referentes ao resultado da prova objetiva 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br Divulgação do desempenho individual (notas objetiva e de redação) 

Publicação do resultado preliminar 

08 e 11 de junho de 2018 Prazo de interposição de recursos referentes ao resultado preliminar Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

14 de junho de 2018 

Publicação da ata de decisão dos recursos referentes ao resultado preliminar 

Internet, no sítio 
www.estudeconosco.ueg.br 

Divulgação do RESULTADO FINAL com a lista de nomes dos candidatos 
classificados 

Comunicado aos candidatos inscritos pelo Sistema de Cotas/Negros pela Comissão 
Permanente de Acompanhamento e de Avaliação da Implementação da Política de 
Cotas 

Divulgação do edital de Convocação da Pró-Reitoria de Graduação, para 
cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada 

Internet, no sítio www.ueg.br, no link 
Editais da Graduação 

A partir de  
14 de junho de 2018 

Consulta ao boletim de desempenho individual final Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br  

18 a 20 de junho de 2018 

Avaliação de candidatos inscritos pelo sistema de cotas pela Comissão Permanente de 
Acompanhamento e de Avaliação da Implementação da Política de Cotas 

Câmpus da UEG - Anexo VII do edital 

Apresentação de laudo e exames médicos pelos candidatos classificados para o curso 
de Educação Física 

Câmpus de Goiânia – Eseffego 

Cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada Câmpus da UEG - Anexo VII do edital 

22 a 27 de junho de 2018 Manifestação do interesse em permanecer na LISTA DE EXCEDENTES 
Internet, no sítio www.ueg.br, no link 
Editais da Graduação e www.prg.ueg.br 

29 de junho de 2018 
Divulgação do edital de Convocação da Pró-Reitoria de Graduação, se for o caso, para 
cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 2ª chamada 

Internet, no sítio www.ueg.br, no link Editais 
da Graduação 

02 a 03 de julho de 2018 Cadastramento e matrícula dos candidatos convocados em 2ª chamada Câmpus da UEG - Anexo VII do edital 

05 de julho de 2018 
Divulgação do edital de Convocação da Pró-Reitoria de Graduação, se for o caso, para 
cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 3ª chamada 

Internet, no sítio www.ueg.br, no link Editais 
da Graduação 

06 e 09 de julho de 2018 Cadastramento e matrícula dos candidatos convocados em 3ª chamada Câmpus da UEG - Anexo VII do edital 

11 de julho de 2018 
Divulgação do edital de Convocação da Pró-Reitoria de Graduação, se for o caso, para 
cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 4ª chamada 

Internet, no sítio www.ueg.br, no link Editais 
da Graduação 

12 e 13 de julho de 2018 Cadastramento e matrícula dos candidatos convocados em 4ª chamada Câmpus da UEG - Anexo VII do edital 

06 de agosto de 2018 Início das aulas Câmpus da UEG 


