
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 24/2022 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº1 

 

A Reitora da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista o disposto 

na Lei n. 9394/96 (LDB), de 20/12/96, no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (Resolução CEPEC 

n.1557R/2017, de 01/12/2017) e na Resolução CEPEC n. 1394R, de 11/03/2016, torna público o Edital 

Complementar que: 

 

1. Retifica no Edital de abertura o subitem 2.1.3, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

2.1.3 O valor da inscrição será de: 

a) R$ 130,00 (cento e trinta reais) para a opção por Prova de Conhecimentos; 

b) R$ 50,00 (cinquenta reais) para opção por Desempenho no ENEM. 

 

Leia-se:  

2.1.3 Para a opção por  Prova de Conhecimentos o valor da taxa de inscrição será de R$ 130,00 (cento e trinta reais). 

Para a opção por Desempenho no Enem não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

 

2. Retifica no Edital de abertura a alínea g do subitem 2.1.4, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

g) gerar o boleto e, e, após o registro pelo sistema bancário, efetuar o pagamento, mesmo que a data limite coincida 

com dias não úteis, exceto o(a) candidato(a) beneficiado(a) com a isenção do pagamento da taxa de inscrição.  

 

Leia-se:  

g) gerar a GRU (caso opte por Prova de Conhecimentos) e, após o registro pelo sistema bancário, efetuar o pagamento, 

mesmo que a data limite coincida com dias não úteis, exceto o(a) candidato(a) beneficiado(a) com a isenção do 

pagamento da taxa de inscrição. A GRU somente poderá ser paga a partir de 24h de sua emissão. 

 

3. Retifica no Edital de abertura o subitem 2.1.5, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

2.1.5 A inscrição para o Processo Seletivo, bem como a emissão do boleto bancário serão encerradas às 17h00 do 

último dia de inscrição, conforme Cronograma (Anexo I).  

 

Leia-se:  

2.1.5 A inscrição para o Processo Seletivo, bem como a emissão da GRU serão encerradas às 17h00 do último dia de 

inscrição, conforme Cronograma (Anexo I). 

 

4. Retifica no Edital de abertura o subitem 2.1.7, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

2.1.7 O(A) candidato(a) deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição somente após certificar-se que preencheu 

corretamente todos os dados do formulário, que possui os documentos comprobatórios para satisfação das condições 

exigidas à época da matrícula e que o boleto bancário esteja dentro do prazo de validade, uma vez que não haverá 

devolução do valor pago, exceto em caso de cancelamento do certame pelo Instituto Verbena/UFG. 

 

Leia-se:  

2.1.7 O(A) candidato(a) deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição somente após certificar-se que preencheu 

corretamente todos os dados do formulário, que possui os documentos comprobatórios para satisfação das condições 

exigidas à época da matrícula e que a GRU esteja dentro do prazo de validade, uma vez que não haverá devolução do 
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valor pago, exceto em caso de cancelamento do certame pelo Instituto Verbena/UFG. 

5. Retifica no Edital de abertura os subitens 2.1.10 e 2.1.10.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

2.1.10  O boleto bancário com a autenticação mecânica ou com o comprovante original de pagamento bancário 

anexado, efetuado até a data limite do vencimento, serão os únicos comprovantes de pagamentos aceitos. 

2.1.10.1 O(A) candidato(a) deverá conferir a plena compatibilidade entre a linha digitável impressa no boleto bancário 

a linha lida no terminal de autoatendimento ou aplicativo (App) para pagamento, a fim de evitar possíveis distorções 

de dados. 

 

Leia-se:  

2.1.10  A GRU com a autenticação mecânica ou com o comprovante original de pagamento bancário anexado, 

efetuado até a data limite do vencimento, serão os únicos comprovantes de pagamentos aceitos. 

2.1.10.1 O(A) candidato(a) deverá conferir a plena compatibilidade entre a linha digitável impressa na GRU e a linha 

lida no terminal de autoatendimento ou aplicativo (App) para pagamento, a fim de evitar possíveis distorções de dados. 

 

6. Retifica no Edital de abertura o subitem 2.2.8, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

2.2.8 O(A) candidato(a) não contemplado(a) com a isenção do pagamento da taxa de inscrição, caso tenha interesse 

em participar do concurso, poderá acessar o Portal do(a) candidato(a), emitir o boleto, conforme prazo previsto no 

Cronograma (Anexo I), e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no prazo previsto no boleto. 

 

Leia-se:  

2.2.8 O(A) candidato(a) não contemplado(a) com a isenção do pagamento da taxa de inscrição, caso tenha interesse 

em participar do concurso, poderá acessar o Portal do(a) candidato(a), emitir a GRU, conforme prazo previsto no 

Cronograma (Anexo I), e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no prazo previsto na GRU. 

 

7. Retifica no Edital de abertura o título do subitem  2.2, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

2.2 Da isenção do pagamento da taxa de inscrição  

 

Leia-se:  

2.2 Da isenção do pagamento da taxa de inscrição para a opção por Prova de Conhecimentos 

 

8. Retifica no Edital de abertura o título do subitem  2.4, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

2.4 Da documentação de renda como critério de desempate 

 

Leia-se:  

2.4 Da documentação de renda como critério de desempate (para a opção por Prova de Conhecimentos) 

 

9.  Retifica no Edital de abertura a alínea b do subitem 2.4.2, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

b) Comprovantes de renda referentes aos meses de maio, junho e julho de 2022 de cada uma das pessoas que 

contribuem com a renda da família (considerar, neste caso: candidato(a), pai, mãe, irmãos(ãs), avós, primos(as), 

conhecidos(as), que morem na mesma residência). 

 

Leia-se:  

b) Comprovantes de renda referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2022 de cada uma das pessoas que 
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contribuem com a renda da família (considerar, neste caso: candidato(a), pai, mãe, irmãos(ãs), avós, primos(as), 

conhecidos(as), que morem na mesma residência). 

 

10.  Retifica no Edital de abertura a alínea a do subitem 2.4.3.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

a) Contracheques dos últimos três meses anteriores à data de inscrição (maio, junho e julho de 2022). 

 

Leia-se:  

a) Contracheques dos últimos três meses anteriores à data de inscrição (julho, agosto e setembro de 2022). 

 

11. Retifica no Edital de abertura o subitem 2.5.3, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

2.5.3 A inscrição será homologada somente após o envio do arquivo retorno sobre o pagamento da taxa de inscrição 

pela rede bancária, procedimento que pode demorar até 5 (cinco) dias úteis. 

 

Leia-se:  

2.5.3 Para a opção por Prova de Conhecimentos a inscrição será homologada somente após o envio do arquivo retorno 

sobre o pagamento da taxa de inscrição pela rede bancária, procedimento que pode demorar até 5 (cinco) dias úteis. 

 

12.  Retifica as seguintes datas e evento no Cronograma do Câmpus da Região Metropolitana de Goiânia 

(Anexo I), que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

DATA EVENTO 

27/10 a 24/11/2022 

• Prazo para realizar inscrição e emitir o boleto da taxa de inscrição, no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br>, no Portal do(a) candidato(a) – No último dia, as inscrições 

e a emissão do boleto serão até às 17h00. 

• Prazo para o(a) candidato(a) realizar upload do laudo médico (Anexo III) para  requerer tempo 

adicional e/ou correção diferenciada – pessoa com deficiência, conforme item 3 do Edital. 

• Prazo para solicitação de condições especiais para realização de prova, conforme item 4 do Edital. 

• Prazo para realizar o upload da documentação de renda como critério de desempate, conforme 

subitem 2.4 do Edital. 

27/10 a 31/10/2022 
• Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, conforme   subitem 2.2 

do Edital. 

04/11/2022 • Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento da taxa  de inscrição. 

11/11/2022 • Divulgação do resultado final da solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

24/11/2022 • Último dia para realizar o pagamento do boleto da taxa de inscrição. 

 

 

 

29/11/2022 

• Publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação do(a) candidato(a) que realizou o 

upload do laudo médico (Anexo III) para requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada – 

pessoa com deficiência. 

• Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para realização de  prova, no Portal 

do(a) candidato(a) / Requerimento. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação de renda como critério de 

desempate. 

 

Leia-se: 

DATA EVENTO 

 

 

27/10 a  24/11/2022 

• Prazo para realizar inscrição e emitir a GRU da taxa de inscrição, no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br>, no Portal do(a) candidato(a) – No último dia, as inscrições 

e a emissão da GRU serão até às 17h00. 

• Prazo para o(a) candidato(a) realizar upload do laudo médico (Anexo III) para  requerer tempo 

http://www.institutoverbena.ufg.br/
http://www.institutoverbena.ufg.br/
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adicional e/ou correção diferenciada – pessoa com deficiência, conforme item 3 do Edital. 

• Prazo para solicitação de condições especiais para realização de prova, conforme item 4 do Edital. 

• Prazo para realizar o upload da documentação de renda como critério de desempate, conforme 

subitem 2.4 do Edital. 

27/10 a 31/10/2022 • Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, conforme  subitem 2.2 

do Edital. 

04/11/2022 • Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento da taxa  de inscrição. 

11/11/2022 • Divulgação do resultado final da solicitação de isenção do pagamento da taxa de  inscrição. 

28/11/2022 • Último dia para realizar o pagamento da GRU da taxa de inscrição. 

 

 

 

01/12/2022 

• Publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação do(a) candidato(a) que realizou o 

upload do laudo médico (Anexo III) para requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada – 

pessoa com deficiência. 

• Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para realização de prova, no Portal 

do(a) candidato(a) / Requerimento. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação de renda como critério de 

desempate. 

 

13.  Retifica as seguintes datas e eventos no Cronograma do Câmpus de Goiás (Anexo I), que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

DATA EVENTO 

27/10 a 24/11/2022 

• Prazo para realizar inscrição e emitir o boleto da taxa de inscrição, no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br>, no Portal do(a) candidato(a) – No último dia, as inscrições 

e a emissão do boleto serão até às 17h00. 

• Prazo para o(a) candidato(a) realizar upload do laudo médico (Anexo III) para  requerer tempo 

adicional e/ou correção diferenciada – pessoa com deficiência, conforme item 3 do Edital. 

• Prazo para solicitação de condições especiais para realização de prova, conforme item 4 do Edital. 

• Prazo para realizar o upload da documentação de renda como critério de desempate, conforme 

subitem 2.4 do Edital. 

27/10 a 31/10/2022 
• Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, conforme    subitem 2.2 

do Edital. 

04/11/2022 • Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento da taxa  de inscrição. 

11/11/2022 • Divulgação do resultado final da solicitação de isenção do pagamento da taxa  de  inscrição. 

24/11/2022 • Último dia para realizar o pagamento do boleto da taxa de inscrição. 

29/11/2022 

• Publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação do(a) candidato(a) que realizou o 

upload do laudo médico (Anexo III) para requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada – 

pessoa com deficiência. 

• Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para realização de  prova, no Portal 

do(a) candidato(a) / Requerimento. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação de renda como critério de 

desempate. 

04/01/2023 
• Publicação do resultado final da Prova Objetiva. 

• Publicação final das notas parciais do Enem e a respectiva média calculada. 

11/01/2023 

• Publicação das notas preliminares da Prova de Redação. 

• Publicação da relação preliminar dos(as) candidatos(as) convocados(as) para realização da VHCE 

dos cursos de Música. 

19/01/2023 

• Publicação das notas finais da Prova de Redação. 

• Publicação da relação final dos(as) candidatos(as) convocados(as) para realização da VHCE 

dos cursos de Música. 

• Publicação das partituras para a realização da prova da VHCE (remota e presencial),  dos 

cursos de Música. 

• Publicação do comunicado que informa o local de realização da prova da VHCE para os cursos de 

http://www.institutoverbena.ufg.br/
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Música. 

Leia-se: 

DATA EVENTO 

 

 

 

27/10 a  24/11/2022 

• Prazo para realizar inscrição e emitir a GRU da taxa de inscrição, no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br>, no Portal do(a) candidato(a) – No último dia, as inscrições 

e a emissão da GRU serão até às 17h00. 

• Prazo para o(a) candidato(a) realizar upload do laudo médico (Anexo III)  para requerer tempo 

adicional e/ou correção diferenciada – pessoa com deficiência, conforme item 3 do Edital. 

• Prazo para solicitação de condições especiais para realização de prova, conforme item 4 do Edital. 

• Prazo para realizar o upload da documentação de renda como critério de desempate, conforme 

subitem 2.4 do Edital. 

27/10 a 31/10/2022 • Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, conforme subitem 2.2 

do Edital. 

04/11/2022 • Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento da taxa  de inscrição. 

11/11/2022 • Divulgação do resultado final da solicitação de isenção do pagamento da taxa de  inscrição. 

28/11/2022 • Último dia para realizar o pagamento da GRU da taxa de inscrição. 

 

 

 

01/12/2022 

• Publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação do(a) candidato(a) que realizou o 

upload do laudo médico (Anexo III) para requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada – 

pessoa com deficiência. 

• Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para realização de      prova, no Portal 

do(a) candidato(a) / Requerimento. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação de renda como critério de 

desempate. 

04/01/2023 

• Publicação do resultado final da Prova Objetiva. 

• Publicação final das notas parciais do Enem e a respectiva média calculada. 

• Publicação da relação preliminar dos(as) candidatos(as) convocados(as) para       realização da 

VHCE dos cursos de Música. 

11/01/2023 

• Publicação das notas preliminares da Prova de Redação. 

• Publicação da relação final dos(as) candidatos(as) convocados(as) para realização  da VHCE 

dos cursos de Música. 

• Publicação das partituras para a realização da prova da VHCE (remota e presencial),  dos cursos 

de Música. 

19/01/2023 

• Publicação das notas finais da Prova de Redação. 

• Publicação do comunicado que informa o local de realização da prova da VHCE para os  cursos 

de Música. 

 

14. Retifica o Quadro 2 do Anexo V, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

Curso: Música – Licenciatura – Integral 

Habilitação Instrumento Vagas Remanejamento 

Educação Musical - 2 2 

Ensino do Canto - 1 1 

 

 

Ensino do Instrumento Musical 

Clarineta 1 1 

Flauta Transversal 2 1 

Saxofone 1 1 

Trombone 1 1 

Trompa 1 1 

Trompete 2 1 

 

Leia-se: 

Curso: Música – Licenciatura – Integral 

Habilitação Instrumento Vagas Remanejamento 

http://www.institutoverbena.ufg.br/
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Educação Musical - 2 2 

Ensino do Canto - 1 1 

 

 

Ensino do Instrumento Musical 

Clarineta 1 1 

Flauta Transversal 2 1 

Saxofone 1 1 

Trombone 1 1 

Trompa 2 1 

Trompete 2 1 

 

15. Retifica o Quadro 2 do Anexo VI, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

Curso: Música – Licenciatura – Integral 

Habilitação Instrumento Vagas Remanejamento 

Educação Musical - 2 2 

Ensino do Canto - 1 1 

 

 

Ensino do Instrumento Musical 

Clarineta 1 1 

Flauta Transversal 2 1 

Saxofone 1 1 

Trombone 1 1 

Trompa 1 1 

Trompete 2 1 

 

Leia-se: 

Curso: Música – Licenciatura – Integral 

Habilitação Instrumento Vagas Remanejamento 

Educação Musical - 2 2 

Ensino do Canto - 1 1 

 

 

Ensino do Instrumento Musical 

Clarineta 1 1 

Flauta Transversal 2 1 

Saxofone 1 1 

Trombone 1 1 

Trompa 2 1 

Trompete 2 1 

 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

 

Goiânia, 19 de outubro de 2022. 

 

 
Profª. Angelita Pereira de Lima 

Reitora da UFG 

 


