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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA  

Edital de Seleção Complementar n. 01/2023 ao Edital n. 013/2022 

 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 04 

 

A Reitora Pro Tempore da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), no uso de suas atribuições regimentais, 

tendo em vista o disposto nas Leis nº 9.394/1996; no Decreto nº 9.235/2017; na Portaria Normativa do Ministério 

da Educação (MEC) nº 23/2017 e, ainda, na Resolução CEPEC/UFCAT 004/2021, retifica o Edital de Seleção 

Complementar do Processo Seletivo para ingresso no curso de Matemática Licenciatura na modalidade a distância, 

para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023, de acordo com as normas estabelecidas no Edital, conforme 

descrito a seguir: 

 

1. Altera o Anexo VIII – Cronograma da 4ª Chamada - do Edital de Matrícula, que passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

 

Onde se lê:  

 

DATA ATIVIDADE 

07 a 09/02/2022 

• Prazo para que os(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada realizem o 

preenchimento do Formulário Socioeconômico e o upload da documentação de 

matrícula, conforme opção de participação/aprovação, no endereço eletrônico 

www.institutoverbena.ufg.br. No dia 09/02, o prazo para a realização de ambos 

os procedimentos se encerra às 17h00. A não realização desses procedimentos 

de matrícula acarretará perda do direito à vaga. 

13/02/2023 
• Publicação da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada 

que realizaram o preenchimento do Formulário Socioeconômico e o upload da 

documentação de matrícula (*). 

15 a 17/02/2023 

• Período de realização da entrevista online dos(as) candidatos(as) 

convocados(as) em 4ª chamada em uma das opções de renda familiar bruta 

igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e/ou Pessoa com Deficiência 

(PcD) e/ou autodeclarado PPI (Preto, Pardo e Indígena). O descumprimento do 

horário agendado anteriormente com as Comissões acarretará a perda do direito 

à vaga. 

23 e 24/02/2023 

• Prazo para que os(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada que foram 

submetidos(as) à(s) entrevista(s) online acrescentem e/ou substituam 

documentos, caso solicitado pela(s) Comissões de Análise da Realidade 

Socioeconômica, Escolaridade e Verificação da Condição de Deficiência. 

28/02/2023 
• Publicação da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada 

que obtiveram parecer de deferimento de matrícula (*). 

01 e 02/03/2023 

• Prazo para interposição de recurso online no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br> contra o indeferimento de matrícula pelas 

Comissões de Verificação (Resolução CONSUNI n.32R/2017) dos(as) 

candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada. 

06/03/2023 
• Realização de entrevista dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada, 

com recursos interpostos contra indeferimento de matrícula pelas Comissões de 

Verificação (Resolução CONSUNI n.32R/2017). 

08/03/2023 
• Publicação da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada 

com parecer de deferimento de matrícula, após interposição de recursos (*). 
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Leia-se: 

 

DATA ATIVIDADE 

07 a 17/02/2022 

• Prazo para que os(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada realizem o 

preenchimento do Formulário Socioeconômico e o upload da documentação de 

matrícula, conforme opção de participação/aprovação, no endereço eletrônico 

www.institutoverbena.ufg.br. No dia 17/02, o prazo para a realização de ambos 

os procedimentos se encerra às 17h00. A não realização desses procedimentos 

de matrícula acarretará perda do direito à vaga. 

23/02/2023 
• Publicação da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada 

que realizaram o preenchimento do Formulário Socioeconômico e o upload da 

documentação de matrícula (*). 

27/02 a 01/03/2023 

• Período de realização da entrevista online dos(as) candidatos(as) 

convocados(as) em 4ª chamada em uma das opções de renda familiar bruta 

igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e/ou Pessoa com Deficiência 

(PcD) e/ou autodeclarado PPI (Preto, Pardo e Indígena). O descumprimento do 

horário agendado anteriormente com as Comissões acarretará a perda do direito 

à vaga. 

02 e 03/03/2023 

• Prazo para que os(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada que foram 

submetidos(as) à(s) entrevista(s) online acrescentem e/ou substituam 

documentos, caso solicitado pela(s) Comissões de Análise da Realidade 

Socioeconômica, Escolaridade e Verificação da Condição de Deficiência. 

07/03/2023 
• Publicação da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada 

que obtiveram parecer de deferimento de matrícula (*). 

08 e 09/03/2023 

• Prazo para interposição de recurso online no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br> contra o indeferimento de matrícula pelas 

Comissões de Verificação (Resolução CONSUNI n.32R/2017) dos(as) 

candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada. 

13/03/2023 
• Realização de entrevista dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada, 

com recursos interpostos contra indeferimento de matrícula pelas Comissões de 

Verificação (Resolução CONSUNI n.32R/2017). 

15/03/2023 
• Publicação da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada 

com parecer de deferimento de matrícula, após interposição de recursos (*). 

 

 

 

Catalão, 09 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

Prof. Dra. Roselma Lucchese 

Reitora Pro Tempore da UFCAT 

 


