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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 DE SELEÇÃO COMPLEMENTAR AO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO 

DE MATEMÁTICA LICENCIATURA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA PELA UNIVERSIDADE 

ABERTA DO BRASIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT) – 2023/1 

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, torna público 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. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo será acompanhado e fiscalizado pela Diretoria de Administração Acadêmica (DAA) da 

UFCAT, e realizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por intermédio do Instituto Verbena/UFG. 

1.1.1 Compete à DAA a supervisão e a coordenação das atividades inerentes ao Processo Seletivo, bem como o 

controle de vagas e a matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as). 

1.1.2 Compete ao Instituto Verbena/UFG a realização de todas as fases do Processo Seletivo, incluindo o 

planejamento e a execução das atividades necessárias à entrega do certame. 

1.2 Integram o presente Edital Complementar os anexos descritos no Quadro 1, bem como o Edital de Abertura e os 

seus anexos, numerados de I a VII. 

Quadro 1 

Anexo Título 

VIII Cronograma da 4ª Chamada 

XIX Quadro de vagas não preenchidas nas chamadas anteriores 

1.3 O curso de Matemática Licenciatura na modalidade a distância e destina-se aos(às) candidatos(as) que sejam 

portadores(as) de Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente) ou àqueles(as) que estiverem 

cursando e que concluirão a última série do Ensino Médio (ou curso equivalente) até a data da matrícula, conforme 

Cronograma (Anexo VIII). 

1.4 O Processo Seletivo oferta 61 (sessenta e uma) vagas na Licenciatura em Matemática, cujo preenchimento será 

realizado por meio de uma 4ª chamada para os(as) candidatos(as) convocados(as) em 1ª, 2ª e 3ª chamadas que não 

tiveram sua solicitação de matrícula deferida.  

1.4.1 Caso haja vagas remanescentes em qualquer uma das opções de oferta, poderá haver remanejamento das vagas 

entre os polos e as opções. 

1.5 O número de vagas não ocupadas por polos e por opção de participação constam do Anexo XIX do Edital. 

1.6 O curso de Matemática Licenciatura EaD está vinculado ao sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) do 

Governo Federal. Os encontros presenciais serão, a critério da coordenação do curso, na sede do curso em Catalão 

ou nos Polos de Apoio Presencial, localizados nas seguintes cidades do Estado de Goiás: Anápolis, Mineiros, 

Niquelândia, Santa Helena de Goiás e Santo Antônio do Descoberto. A frequência dos encontros dependerá de cada 

coordenadoria, sendo definidos no início do curso. A UFCAT não se responsabiliza pelos gastos decorrentes do 

deslocamento para os encontros presenciais.  
1.6.1 A constituição de cada turma nos Polos de Apoio Presencial somente será efetivada caso se alcance a quantidade 

mínima de 5 (cinco) candidatos(as) aprovados(as) no Processo Seletivo. No caso de não for constituída a turma no 

Polo de Apoio Presencial para o qual foi aprovado(a), o(a) candidato(a) poderá optar por outro Polo de Apoio 

Presencial onde a turma de sua opção de curso tenha sido constituída. 

1.7 Os resultados do Processo Seletivo serão válidos apenas para ingresso no curso de Licenciatura em Matemática 

a distância a serem iniciados no primeiro semestre letivo de 2023. 

2. DA CONVOCAÇÃO, DA CHAMADA E DA MATRÍCULA

2.1 Da convocação 

2.1.1 As vagas do Processo Seletivo que constam no Anexo XIX serão preenchidas segundo a ordem de classificação, 

de acordo com as notas obtidas pelo(a) candidato(a), dentro de cada uma das opções de participação.  



2 

2.1.2 O critério das convocações do(a) candidato(a) obedecerá ao disposto no inciso II, do parágrafo único, do art. 26 

da Portaria Normativa MEC nº 21, de 05 de novembro de 2012 (alteradas pelas Portarias MEC nº 9/2017 e nº 

1.117/18), da seguinte forma:  

I – primeiramente, serão preenchidas as vagas da ampla concorrência por candidato(a), optante ou não pelas vagas 

reservadas, conforme a ordem de classificação dos candidato/as, respeitando-se os limites de vagas disponíveis na 

instituição, por curso/polo; e  

II – após o preenchimento dessas vagas, serão preenchidas as vagas reservadas conforme da Lei nº 12.711/2012, 

alterada pela Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016.  

2.1.3 Essas convocações observarão que:  

a) caso o(a) candidato(a) inscrito na modalidade de reserva de vagas na forma da Lei nº 12.711, de 2012, possua nota

para ser selecionado em ampla concorrência, será selecionado nessa modalidade e sua inscrição é retirada do cômputo 

de inscrições às vagas reservadas;  

b) caso o(a) candidato(a) não possua nota para ser selecionado em ampla concorrência, manterá sua classificação de

acordo com a opção de reserva da Lei nº 12.711, de 2012, escolhida durante o período de inscrição.  

2.1.4 As vagas remanescentes, resultantes da inexistência de candidato(as) classificados(as) em número suficiente ou 

que não tenham realizado matrícula ou tenham desistido de sua matrícula, serão preenchidas conforme o art. 28 da 

Portaria Normativa MEC nº 21, de 05 de novembro de 2012, com redação alterada pelas Portarias Normativas MEC 

nº 9/2017 e nº 1.117/2018.  

2.1.4.1 O fluxo do remanejamento de candidato(a) entre as opções de participação/aprovação está disponível no Fluxo 

de remanejamento (Anexo VII). 

2.2 Da Chamada e da Matrícula 

2.2.1 Informações sobre a chamada, bem como as instruções gerais e a documentação exigida para a matrícula dos(as) 

candidatos(as) aprovados(as), conforme opção de participação/aprovação, constam no Anexo V. 

2.2.2 As atividades das comissões de escolaridade, de análise da realidade socioeconômica, de heteroidentificação e 

de verificação da condição de deficiência para ingressantes nos cursos de graduação da UFCAT aprovados(as) pela 

Lei de Reserva de Vagas encontram-se em Atividades das Comissões (Anexo VI). 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 Todos os horários referenciados no Edital têm por base o horário oficial de Brasília.  

3.2 A interpretação do Edital deve ser realizada de forma sistêmica, mediante combinação dos itens previstos para 

determinada matéria consagrada, prezando pela sua integração e correta aplicação, sendo dirimidos os conflitos e as 

dúvidas pelo Instituto Verbena/UFG e pela UFCAT.  

3.3 Todas as informações complementares estarão disponíveis no endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br>. 

3.4 As disposições e instruções contidas na página da Internet, nas capas dos cadernos das provas, nos Editais 

Complementares e avisos oficiais publicados pelo Instituto Verbena/UFG no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br> constituirão normas que passarão a integrar o presente Edital.  

3.5 As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do concurso de que trata este Edital, 

correrão por conta dos(as) candidatos(as), os(as) quais não terão direito ao ressarcimento de despesas de qualquer 

natureza. 

3.6 Os casos omissos serão analisados e decididos no âmbito nos âmbitos da UFCAT e do Instituto Verbena/UFG. 

Catalão, 31 de janeiro de 2022. 

Prof. Dra. Roselma Lucchese 

Reitora Pro Tempore da UFCAT 
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ANEXO VIII – CRONOGRAMA DA 4ª CHAMADA 

DATA ATIVIDADE 

31/01/2023 • Publicação do Edital e dos Anexos.

06/02/2023 • Publicação da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 4ª chamada (*).

07/02 a 09/02/2023 

• 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 (*).

15/02 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.

23/02 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 (*).

01/03 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 (*).
* No endereço eletrônico <www.catalao.ufg.br>.
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ANEXO XIX – QUADRO DE VAGAS NÃO PREENCHIDAS NAS CHAMADAS ANTERIORES 

(Consolidado pelo Edital Complementar N. 03) 

 
Quadro 1 – Desempenho no Enem 

  

Polos 

Opções de Participação 
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Anápolis - - - 1 - - - - - 1 2 

Mineiros 1 - - 1 1 1 - - - 1 5 

Niquelândia 2 - 1 1 - - 1 - - 1 6 

Santa Helena de Goiás 2 1 1 1 - - - 1 - 2 8 

Santo Antônio do 

Descoberto 
1 - 1 - - - - - - 1 3 

Total  6 1 3 4 1 1 1 1 - 6 24 

AC: Ampla Concorrência; RI: Renda Inferior; PPI: Preto, Pardo ou Indígena; cD: com Deficiência; RS: Renda Superior; PRPE: Professor da Rede 

Pública de Ensino. 

 

 

Quadro 2 – Prova de Redação 

 

Polos 

Opções de Participação 
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Anápolis - - - - - - - - - 1 1 

Mineiros 2 - - - 1 - - - - 2 5 

Niquelândia 1 - - 1 1 1 - - - 2 6 

Santa Helena de Goiás 6 1 1 1 1 - 1 - 1 3 15 

Santo Antônio do 

Descoberto 
3 1 1 - 1 - - 1 - 3 10 

Total 12 2 2 2 4 1 1 1 1 11 37 

AC: Ampla Concorrência; RI: Renda Inferior; PPI: Preto, Pardo ou Indígena; cD: com Deficiência; RS: Renda Superior; PRPE: Professor da Rede 

Pública de Ensino. 

 

 

 

 

 

 


