
As provas serão realizadas no dia 10 de junho de 2018. Os portões dos locais de realização das provas serão abertos às 12 horas, para entrada dos candidatos, e fechados às 13 horas, horário 
oficial de Brasília-DF. Não será permitida a entrada de candidatos fora desse horário. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com antecedência mínima de 1 (uma) 
hora do horário fixado para o fechamento dos portões.
O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta, o comprovante de inscrição, documento oficial e original de 
identidade que contenha foto e, preferencialmente, impressão digital.

ATENÇÃO: NÃO será permitida a entrada na sala de provas de bebidas ou alimentos em recipientes ou embalagens que não sejam fabricados com material transparente, tais como: garrafa de 
água, refrigerantes ou sucos, bolachas ou biscoitos, chocolates, balas, barras de cereais etc. Os alimentos poderão estar acondicionados em sacos plásticos totalmente transparentes, conforme item 
125 do Edital. A embalagem ou recipiente não será fornecida pela UEG.

Durante a realização das provas, o candidato NÃO poderá portar nem utilizar alarmes, armas, aparelhos eletrônicos, relógios de qualquer natureza, instrumentos que permitam a transmissão e/ou 
recepção de dados (qualquer sinal sonoro de alerta e/ou despertar, será considerado utilização), óculos escuros, carteira de bolso, bolsas e similares, acessórios de chapelaria, lápis, lapiseira, 
borracha, caneta de corpo não transparente, régua de cálculo, calculadoras ou similares, livros, dicionários, notas, impressos ou quaisquer outros objetos pessoais, conforme item 124 do Edital.
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Anápolis
EndereçoLocal

UEG CÂMPUS ANÁPOLIS DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - HENRIQUE SANTILLO Rod. BR 153, n. 3105 - Fazenda Barreiro do Meio - Anápolis-GO

Aparecida de Goiânia
EndereçoLocal

UEG CÂMPUS APARECIDA DE GOIANIA Rua Mucuri, s/n , Área 03 - Setor Conde dos Arcos - Aparecida de Goiânia-GO

Goiânia
EndereçoLocal

CENTRO DE AULAS D - UFG Rua 235, Qd. 62, entre a 1ª e 5ª Avenida - Setor Universitário - Goiânia-GO

Inhumas
EndereçoLocal

UEG CÂMPUS INHUMAS Av. Araguaia, n. 400 - Vila Lucimar - Inhumas-GO

Ipameri
EndereçoLocal

UEG CÂMPUS IPAMERI Rodovia GO 330, km 241, s/n - Anel Viário - Ipameri-GO

Itumbiara
EndereçoLocal

UEG CÂMPUS ITUMBIARA Av. Modesto de Carvalho, s/n - Distrito Agroindustrial - Itumbiara-GO

Minaçu
EndereçoLocal

UEG CÂMPUS MINAÇU Av. Santa Cruz, s/n - Vila de Furnas - Minaçu-GO

1Rod. BR-153, Quadra Área km 99 - Bairro São João - Anápolis-GO - CEP: 75.132-903 - ( (62) 3328-1122  *  Fax: (62) 3328-1107

No endereço eletrônico www.vestibular.ueg.br o candidato, com o seu número de inscrição, poderá obter mais informações sobre o local onde fará as provas. 
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Morrinhos
EndereçoLocal

UEG CÂMPUS MORRINHOS Rua 14, n. 625 - Jardim América - Morrinhos-GO

Palmeiras de Goiás
EndereçoLocal

UEG CÂMPUS PALMEIRAS DE GOIÁS Rua S-7, s/n - Setor Sul - Palmeiras de Goiás-GO

Pires do Rio
EndereçoLocal

UEG CÂMPUS PIRES DO RIO Rua Augusto Monteiro de Godoi, n. 56 - Centro - Pires do Rio-GO

São Luís de Montes Belos
EndereçoLocal

UEG CÂMPUS SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Rua da Saudade Viela "B", n. 56 - Vila Eduarda - São Luís de Montes Belos-GO

Uruaçu
EndereçoLocal

COLÉGIO ESTADUAL DR. FRANCISCO ANTÔNIO DE AZEVEDO Rua 06 n. 15 - Bairro São Sebastião - Uruaçu-GO

UEG CÂMPUS URUAÇU Rua 607 - Qd. 42 - Setor Sul I - Uruaçu-GO

Diretora do Núcleo de Seleção
Profª. Eliana Machado Pereira Nogueira

Universidade Estadual de Goiás
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