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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 27/2022 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO PROGRAMA 

UFGInclui – INDÍGENAS E NEGROS(AS) QUILOMBOLAS – 2023 

A Reitora da Universidade Federal de Goiás (UFG), 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; na Resolução CONSUNI/UFG nº 031/2012, atualizada pela Resolução CONSUNI nº 98/2021 

e, ainda, na Resolução CEPEC/UFG nº 1301/2014, torna público o Edital do Processo Seletivo para ingresso no 

primeiro e segundo semestres letivos de 2023 nos cursos presenciais de graduação da UFG, pelo Programa 

UFGInclui, destinado a candidatos(as) Indígenas e Negros(as) Quilombolas, que tenham cursado o Ensino Médio 

integralmente em escola pública. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1  O Processo Seletivo será realizado pelo Instituto Verbena, ao qual caberá executar todos os procedimentos relativos 

à seleção de candidatos(as), e pelo Centro de Gestão Acadêmica (CGA), responsável pela Matrícula dos(as) 

aprovados(as). 

1.2 Integram o Edital os Anexos descritos no Quadro 1. 

Quadro 1 

Anexo Título 

I Cronograma 

II 
Quadro de Vagas (Relação de cursos com vagas extras para candidatos(as) Indígenas e 

Negros(as) Quilombolas) 

III Laudo Médico 

IV Declaração de pertencimento étnico (para candidato(a) Indígena) 

V Declaração de pertencimento étnico (para candidato(a) Negro(a) Quilombola) 

VI 
Objetivos, procedimentos, critérios de avaliação e programa das provas aos cursos que exigem 

Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE) – PRESENCIAL 

VII 
Objetivos, procedimentos, critérios de avaliação e programa das provas aos cursos que exigem 

Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE) – REMOTA 

VIII Das Chamadas e da Matrícula 

IX Atividades das Comissões de Escolaridade e Heteroidentificação 

1.3  O Processo Seletivo utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2009 a 2022. 

1.4  O Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação do programa UFGInclui destina vagas a candidatos(as) 

Indígenas e Negros(as) Quilombolas, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio (1º, 2º, 3º anos e 4º ano, no 

casos dos Institutos Federais) em escola pública. 

1.5  O programa UFGInclui cria 1 (uma) vaga em cada curso presencial de graduação da UFG (Câmpus da Região 

Metropolitana de Goiânia e Câmpus Goiás) em que houver candidatos(as) Indígenas inscritos(as) e cria 1 (uma) vaga 

em cada curso presencial de graduação da UFG (Câmpus da Região Metropolitana de Goiânia e Câmpus Goiás) em 

que houver candidatos(as) Negros(as) Quilombolas inscritos(as), conforme a Resolução CONSUNI/UFG nº 031/2012. 

1.5.1 Caso haja demanda, a vaga extra criada em cada curso da UFG será disputada por candidatos(as) Indígenas. Os 

cursos que podem ter vaga extra para candidatos(as) Indígenas estão listados no Anexo II do Edital. 

1.5.2 Caso haja demanda, a vaga extra criada em cada curso da UFG será disputada por candidatos(as) Negros(as) 

Quilombolas. Os cursos que podem ter vaga extra para candidatos(as) Negros(as) Quilombolas estão listados no Anexo 

II do Edital.  

1.6 Dos cursos de Música, somente faz parte do Programa UFGInclui  o curso de Música – Licenciatura com habilitação 

em Educação Musical. Os cursos de Música – Licenciatura com habilitação em Ensino do Canto e Ensino do 

Instrumento Musical; Música – Bacharelado com habilitação em Canto, Composição, Regência e Instrumento Musical 
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e Música Popular com habilitação em Canto Popular, produção Musical e Instrumento Musical, não fazem parte do 

Programa UFGInclui para Indígenas e Negros(as) Quilombolas e, portanto, não possuem vagas extras.  

1.7 Para os cursos com ingresso no primeiro e segundo semestres serão criadas 2 (duas) vagas para cada categoria 

(Indígenas e Negros(as) Quilombolas), sendo uma para cada semestre do ano letivo 2023. 

1.7.1 Os cursos dos Câmpus da Região Metropolitana de Goiânia com ingresso no primeiro e no segundo semestres 

são: Administração (bacharelado – noturno), Agronomia (bacharelado – integral), Ciência da Computação (bacharelado 

– integral), Educação Física (grau não definido – integral), Engenharia Civil (bacharelado – integral), Engenharia da

Computação (bacharelado – integral), Engenharia Elétrica (bacharelado – integral), Farmácia (bacharelado – integral), 

Medicina Veterinária (bacharelado – integral), Nutrição (bacharelado – matutino), Química (bacharelado – integral) e 

Química (licenciatura – integral). 

1.8 Candidatos(as) Indígenas ou Negros(as) Quilombolas que optarem pelo curso de Música – Licenciatura com 

habilitação em Educação Musical, que exige Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE) 

terão que, obrigatoriamente, prestar essa prova para concorrerem às vagas extras e somente poderão ocupar essas 

vagas, se forem aprovados(as) na VHCE. Os objetivos, procedimentos e critérios de avaliação da Verificação de 

Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE) constam dos Anexos VI e VII do Edital e as provas serão 

realizadas no período  previsto no Cronograma do Processo Seletivo (Anexo I).  

1.9  Os resultados do Processo Seletivo serão válidos somente para o ingresso no ano letivo de 2023, no primeiro ou 

segundo semestres, conforme o caso. 

2. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

2.1  Da inscrição 

2.1.1  A inscrição no processo seletivo implica o pleno conhecimento e a tácita aceitação das condições 

estabelecidas no Edital e nos demais instrumentos reguladores, inclusive da aplicação da Lei n.º 13.709, de 14 

deagosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), em que seus dados pessoais, sensíveis ou 

não, serão tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do certame, com a aplicação dos critérios 

de avaliação e seleção, e com a divulgação de seu nome, número de inscrição, modalidade de vagas que optou por 

concorrer e notas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração 

Pública, dos quais o(a) candidato(a), ou seu(sua) procurador(a) legal, não poderá alegar desconhecimento. 

2.1.2  A inscrição será realizada exclusivamente no endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br> no 

Portaldo(a) candidato(a) no prazo previsto no Cronograma (Anexo I). 

2.1.3  Antes de efetuar sua inscrição, recomenda-se ao(à) candidato(a) que leia o edital e seus anexos, certifique-

se que atende aos requisitos exigidos e providencie a documentação exigida no subitem 2.2, caso seja candidato(a) 

Indígena, e no subitem 2.3, caso seja candidato(a) Negro(a) Quilombola. 

2.2  Do processo de inscrição para o(a) candidato(a) Indígena:  

2.2.1 Para efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá: 

a) acessar o endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br> a partir das 10h00 da data de abertura de

inscrição        até às 17h00 (horário oficial de Brasília/DF) do último dia do prazo previsto no Cronograma (Anexo I); 

b) preencher todos os campos do formulário de inscrição, conferir os dados digitados e confirmá-los;

c) escolher a opção UFGInclui: vagas extras para candidato(a) Indígena;

d) declarar, no ato da inscrição, que cursou o Ensino Médio integralmente em escola pública e que pertence a uma

das etnias Indígenas existentes no território brasileiro; 

e) especificar a Comunidade Indígena a qual pertence;

f) optar por um dos cursos apresentados no Anexo II do Edital;

g) enviar (via upload), um dos seguintes documentos: cópia digital do Registro Administrativo de Nascimento de

Indígena (RANI), emitido pela FUNAI, ou declaração da Comunidade Indígena sobre a condição étnica do(a) 

candidato(a) que assegure seu pertencimento à aldeia, assinada por três representantes da comunidade (cacique, 

professores, entre outros membros Indígenas da comunidade), com nº de identidade, endereço e telefone de 

contato,conforme Anexo IV do Edital. O arquivo deve ser anexado na opção “Selecione um arquivo para enviar”, 

clicando em “Selecionar arquivo...”. A documentação deverá estar legível, no formato PDF e ter tamanho máximo 

de 50 MB. No caso de anexar a declaração de pertencimento étnico da Comunidade Indígena, o(a) candidato(a) 

deve, antes de realizar a inscrição, imprimir a declaração (Anexo IV), preencher e providenciar as assinaturas das 

lideranças Indígenas e, somente após esse preenchimento, realizar sua inscrição, anexando a declaração; 

h) gerar o formulário de inscrição. Esse formulário é o documento que certifica ao(à) candidato(a) a efetivação,

no sistema do Instituto Verbena/UFG, da solicitação de inscrição com seus respectivos dados. 

2.2.1.1 O(A) candidato(a) ao curso de Música – Licenciatura coom habilitação em Educação Musical, no momento 

da inscrição, deverá optar por realizar a VHCE de forma presencial ou remota. Os objetivos, procedimentos, 

http://www.institutoverbena.ufg.br/
http://www.institutoverbena.ufg.br/
http://www.institutoverbena.ufg.br/
http://www.institutoverbena.ufg.br/
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critérios de avaliação e o programa das provas estão definidos nos Anexos VI e VII do Edital. 

2.2.1.2 Os órgãos competentes analisarão a documentação que o(a) candidato(a) anexar à inscrição e divulgarão 

na data prevista no Cronograma do Processo Seletivo (Anexo I), o resultado preliminar dos(as) candidatos(as) que 

tiveram sua inscrição homologada. Será analisada a declaração da Comunidade Indígena sobre a condição étnica 

do(a) candidato(a) e seu pertencimento à aldeia. Os dados pessoais das lideranças declarantes (exigidos na alínea 

g do subitem 2.2.1) deverão ser preenchidos de maneira correta e completa. 

2.2.1.3 A documentação comprobatória de condição de estudante de escola pública será exigida na matrícula. 

2.3 Do processo de inscrição para o(a) candidato(a) Negro(a) Quilombola:  

2.3.1 Para efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá: 

a) acessar o endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br> a partir das 10h00 da data de abertura de 

inscrição        até às 17h00 (horário oficial de Brasília/DF) do último dia do prazo previsto no Cronograma (Anexo I); 

b) preencher todos os campos do formulário de inscrição, conferir os dados digitados e confirmá-los; 

c) escolher a opção UFGInclui: vagas extras para candidato(a) Negro(a) Quilombola;  

d) declarar, no ato da inscrição, que cursou o Ensino Médio integralmente em escola pública e que pertence a uma 

comunidade de Negros(as) Quilombolas; 

e) especificar a Comunidade Quilombola a qual pertence; 

f) optar por um dos cursos apresentados no Anexo II do Edital; 

g) enviar (via upload), os seguintes documentos: cópia digital da certidão de autodefinição da comunidade emitida 

pela Fundação Cultural Palmares pela Fundação Cultural Palmares; cópia digital de declaração da Comunidade 

Quilombola sobre a condição étnica do(a) candidato(a) que assegure seu pertencimento à comunidade, assinada 

pelo(a) presidente da comunidade e por outros dois representantes da comunidade (professores, entre outros 

membros Negros(as) Quilombolas da associação), com nº de identidade, endereço e telefone de contato, conforme 

Anexo V do Edital. O arquivo deve ser anexado na opção “Selecione um arquivo para enviar”, clicando em 

“Selecionar arquivo...”. A documentação deverá estar legível, no formato PDF e ter tamanho máximo de 50 MB. 

No caso da declaração de pertencimento étnico da Comunidade Quilombola, o(a) candidato(a) deve, antes de 

realizar a inscrição, imprimir a declaração (Anexo V), preencher e providenciar as assinaturas das lideranças 

Quilombolas e, somente após esse preenchimento, realizar sua inscrição, anexando a declaração; 

h) gerar o formulário de inscrição. Esse formulário é o documento que certifica ao(à) candidato(a) a efetivação, 

no sistema do Instituto Verbena/UFG, da solicitação de inscrição com seus respectivos dados. 

2.3.1.1 O(A) candidato(a) ao curso de Música – Licenciatura coom habilitação em Educação Musical, no momento 

da inscrição, deverá optar por realizar a VHCE de forma presencial ou remota. Os objetivos, procedimentos, 

critérios de avaliação e o programa das provas estão definidos nos Anexos VI e VII do Edital. 

2.3.1.2 Os órgãos competentes analisarão a documentação que o(a) candidato(a) anexar à inscrição e divulgarão 

na data prevista no Cronograma do Processo Seletivo (Anexo I), o resultado preliminar dos(as) candidatos(as) que 

tiveram sua inscrição homologada. A declaração da comunidade quilombola sobre o pertencimento do(a) 

candidato(a) à comunidade deverá seguir o modelo do Anexo V do edital e os dados pessoais das lideranças 

declarantes (exigidos na alínea g do subitem 2.3.1) deverão ser preenchidos de maneira correta e completa. Não 

serão aceitas declarações diferentes desse modelo. 

2.3.1.3 A documentação comprobatória de condição de estudante de escola pública será exigida na matrícula. 

2.4 Após a confirmação dos dados de inscrição, caso necessite ou deseje, o(a) candidato(a) poderá efetuar uma 

nova inscrição, respeitado o prazo previsto no Cronograma (Anexo I). 

2.4.1.1  O Instituto Verbena/UFG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou de 

outros fatores, os quais impossibilitem a transferência dos dados. 

2.4.2  Encerrado o período de inscrição, em caso de erro no nome do(a) candidato(a), entrar em contato com o 

Instituto Verbena/UFG pelo e-mail <candidato.iv@ufg.br> para receber informações sobre os procedimentos de 

correção. 

2.4.3 As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), 

sendo direito do Instituto Verbena/UFG eliminar do Processo Seletivo o(a) candidato(a) que fornecer dados 

comprovadamente inverídicos, mesmo que já aprovado(a), resguardada a ampla defesa e o contraditório. 

2.4.4 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, solicitada por e-mail e/ou via postal. 

2.5  Da opção pelo uso do nome social 

2.5.1 De acordo com o Decreto Federal nº 8.727, de 28 de abril de 2016, a candidata travesti ou o(a) candidato(a) 

transexual (pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua identidade de 

gênero) que desejar atendimento pelo nome social durante a realização das provas, poderá solicitar a inclusão do 

nome. Para isso, o(a) candidato(a) deverá informar o nome social no momento do cadastro, realizar o download do 

http://www.institutoverbena.ufg.br/
http://www.institutoverbena.ufg.br/
mailto:candidato.iv@ufg.br
mailto:candidato.iv@ufg.br
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Requerimento para Inclusão do Nome Social, disponível no formulário de cadastro de informações pessoais, e 

enviá-lo para o e-mail <candidato.iv@ufg.br>. 

2.5.2 O Instituto Verbena/UFG reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a 

condição que motiva a solicitação de atendimento declarado. 

2.5.3 As publicações referentes à candidata travesti ou ao(à) candidato(a) transexual serão realizadas de acordo 

com o nome e o gênero constantes no registro civil. 

2.6  Da homologação da inscrição 

2.6.1 Efetuada a inscrição, os dados informados pelo(a) candidato(a) ficarão disponíveis para consulta, conferência 

e  acompanhamento no Portal do(a) candidato(a). 

2.6.1.1 Compete ao(à) candidato(a), acompanhar no Portal do(a) candidato(a) a confirmação de sua inscrição, 

verificando a sua regularidade. 

2.6.2 Para fins de impressão e publicação dos resultados, serão considerados os dados do cadastro de informações 

pessoais realizado pelo(a) candidato(a) até a homologação das inscrições, conforme data prevista no Cronograma 

(Anexo I). 

2.6.3 O(A) candidato(a) que efetuar mais de uma inscrição, no mesmo curso ou em curso diferente, ficará 

homologado(a) no curso que corresponde à inscrição mais recente, sendo desconsiderada(s) a(s) outra(s). 

2.6.4 As inscrições serão analisadas pelo Instituto Verbena/UFG, sendo indeferidas aquelas que não estiverem de 

acordo com as condições estabelecidas no Edital. 

2.6.5  Os resultados preliminar e final das inscrições homologadas serão publicadas nas datas previstas no 

Cronograma (Anexo I), apresentando o nome do(a) candidato(a), o número de inscrição e a categoria de ingresso, 

informados no cadastro de informações pessoal. 

 

3. DOS DIREITOS AOS(ÀS) CANDIDATOS(AS) COM DEFICIÊNCIA (para candidato(a) que optar pela 

VHCE Presencial) 

3.1 Ao(À) candidato(a) com deficiência é assegurado o direito a tempo adicional para realização da VHCE 

Presencial, conforme subitem 3.6. 

3.2 É considerada pessoa com deficiência aquela que se enquadrar no art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 

de dezembro de 1999 e alterações posteriores, no § 1º do art. 1º da Lei Federal n.º 12.764, de 27 de dezembro de 

2012 (Transtorno do Espectro Autista), no art. 2º da Lei Federal n.º 13.146, de 06 de julho de 2015, e na Lei n.º 

14.126, de 22 de março de 2021 (visão monocular). 

3.3 A pessoa com deficiência, resguardados os direitos previstos na forma da lei, participará do Processo Seletivo 

em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as), no que se refere ao conteúdo da prova, aos critérios 

de avaliação, ao horário, data e local de aplicação da prova e à nota mínima exigida para aprovação. 

3.4 O(A) candidato(a) que em razão da deficiência necessitar de condições especiais para realização das provas 

deverá observar as providências necessárias, especificadas no item 4. 

3.5 O Laudo Médico 

3.5.1 O Laudo Médico deverá, preferencialmente, ser emitido em formulário próprio (preferencialmente no 

modelo do Anexo III), obedecendo às seguintes exigências: 

a) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, bem como o nome, o número do registro 

no Conselho Regional de Medicina (CRM) e a assinatura do médico responsável pela emissão do laudo; 

b) descrever o tipo, o grau e/ou o nível de deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência 

ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 11); 

c) constar, quando for o caso, a necessidade do uso de próteses ou adaptações; 

d) para pessoa com deficiência auditiva, o Laudo Médico (preferencialmente no modelo do Anexo III) deverá ser 

acompanhado do original do exame de audiometria, realizado até no máximo 12 (doze) meses antes do último dia 

das inscrições, e do relatório do otorrinolaringologista, informando se a perda auditiva do candidato é passível de 

alguma melhora com uso de prótese, caso em que o candidato deverá apresentar também exame de audiometria com 

o uso de prótese, realizado dentro do mesmo período; 

e) para pessoa com deficiência física, deverá apresentar exames comprobatórios da deficiência, desde que tenham 

sido realizados até 12 (doze) meses antes do último dia das inscrições; 

f) para pessoa com deficiência intelectual, o Laudo Médico (preferencialmente no modelo do Anexo III) deverá ser 

acompanhado do original do teste de avaliação cognitiva (intelectual), especificando o grau ou o nível de 

funcionamento intelectual em relação à média, emitido por psicólogo/médico psiquiatra, realizado até, no máximo, 

12 (doze) meses antes do último dia das inscrições; 

g) para pessoa com deficiência visual, o Laudo Médico (preferencialmente no modelo do Anexo III) deverá ser 

acompanhado do original do exame de acuidade visual em Ambos os Olhos (AO), patologia e campo visual recente, 

mailto:candidato.iv@ufg.br
mailto:candidato.iv@ufg.br
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realizado até no máximo 12 (doze) meses antes do último dia das inscrições; 

h) para pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o Laudo Médico (preferencialmente no modelo do Anexo III) 

deverá ser acompanhado de documentos que comprovem o transtorno. Os documentos possuem validade por prazo 

indeterminado, desde que observados os requisitos estabelecidos na legislação pertinente. 

3.5.2 O Laudo Médico (preferencialmente no modelo do Anexo III) terá validade de até um ano, contados no 

máximo, 12 (doze) meses antes do último dia das inscrições. 

3.5.3 Apenas será aceito laudo médico com todas as informações exigidas no subitem 3.5, sob pena de ser indeferida 

a solicitação do(a) candidato(a). 

3.6  Do Tempo Adicional 

3.6.1 Para solicitar o tempo adicional, antes de se inscrever, o(a) candidato(a) deverá acessar o endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br>, imprimir o formulário do Laudo Médico (preferencialmente no modelo do Anexo 

III) e solicitar a um(a) médico(a) especialista na área de sua deficiência que o preencha, conforme as instruções 

descritas no subitem 3.5. 

3.6.2 O(A) candidato(a) com deficiência poderá solicitar tempo adicional para realizar a prova  devendo, no ato 

da inscrição: 

a)  declarar-se pessoa com deficiência, nos termos da legislação vigente; 

b)  assinalar o tipo de deficiência; 

c)  solicitar o tempo adicional; 

d) enviar, via upload, o Laudo Médico (preferencialmente no modelo do Anexo III) original, devidamente 

preenchido pelo(a) médico(a) da área de sua deficiência, no qual deverá estar expressa, detalhadamente, a 

justificativa para a concessão dessa condição especial e os exames exigidos de acordo com o subitem 3.5. 

3.6.2.1 Os arquivos referidos na alínea “d” deverão estar legíveis, no formato PDF e ter tamanho máximo de 50 MB. 

3.6.3  O(A) candidato(a) que não apresentar o Laudo Médico (preferencialmente no modelo do Anexo III) com a 

justificativa para concessão do tempo adicional ou aquele(a) que apresentar o laudo no qual o(a) médico(a) descreve 

que o(a) candidato(a) não necessita desse tempo terá o pedido indeferido. 

3.6.3.1 O tempo adicional será de 1 (uma) hora. Para os(as) candidatos(as) amparados pela Lei Estadual n.º 19.913, 

de 18 de dezembro de 2017, esse tempo poderá ser de até 1h30min. 

3.6.4 O(A) candidato(a) com deficiência que, no ato da inscrição, não solicitar tempo adicional terá sua vontade 

respeitada, mesmo que prescrita no Laudo Médico a necessidade desse tempo. 

3.6.5 A concessão ao(à) candidato(a) do direito de tempo adicional, bem como a opção do(a) candidato(a), no ato 

da inscrição, de concorrer como pessoa com deficiência, por si só, não garantem confirmação dessa condição. 

3.6.6 As publicações preliminar e final do resultado da análise da documentação do(a) candidato(a) que realizou o 

upload da documentação para fazer a prova com tempo adicional, bem como daquele(a) candidato(a) que tiver o 

pedido indeferido em virtude de a documentação enviada não estar de acordo com as exigências do Edital, serão 

publicadas nas datas previstas no Cronograma (Anexo I). 

 

4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS (para candidato(a) que optar 

pela VHCE Presencial) 

4.1  O(A) candidato(a) com   deficiência,   com   transtornos   globais   de   desenvolvimento,   com   transtornos 

funcionais, temporariamente acometido(a) por problema de saúde, que desejar condição especial para realizar a 

prova, tais como ledor de prova, prova ampliada, ledor de tela, aplicador para preencher o Cartão-Resposta, sala 

individual ou com número reduzido de candidato(as), excluindo-se o atendimento domiciliar, no momento da 

inscrição, deverá: 

a) informar que deseja condições especiais para realizar a prova; 

b) preencher o Requerimento de Condições Especiais para a realização da prova; 

c) enviar, via upload, o Laudo Médico original (preferencialmente no modelo do Anexo III), devidamente 

preenchido pelo(a) médico(a) especialista na área de sua deficiência ou o Atestado Médico informando o problema 

de saúde ou o grau da doença ou enfermidade do(a) candidato(a). 

4.1.1 Os arquivos referidos na alínea “c” deverão estar legíveis, no formato PDF e ter tamanho máximo de 50 MB. 

4.1.2 O Laudo Médico (preferencialmente no modelo do Anexo III), a que se refere a alínea “c”, deverá ter sido 

emitido até, no máximo, 12 (doze) meses antes do último dia das inscrições. 

4.1.3 O Atestado Médico, a que se refere a alínea “c”, deverá ter sido emitido até, no máximo, 6 (seis) meses antes 

do último dia das inscrições. 

4.1.4 No caso de solicitação especial que envolva a utilização de recursos tecnológicos, no dia de aplicação de 

prova, poderá ser disponibilizado atendimento alternativo, observadas as condições de viabilidade e razoabilidade. 

4.2  O(A) candidato(a) que apresentar algum comprometimento de saúde (recém-acidentado(a), recém-operado(a), 

http://www.institutoverbena.ufg.br/
http://www.institutoverbena.ufg.br/
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acometido(a) por alguma doença etc.), após o término das inscrições, e necessitar de condições especiais para a 

realização da prova deverá imprimir e preencher o Requerimento de Condições Especiais, de acordo com as 

instruções contidas, disponível no Portal do(a) Candidato(a), acompanhado do Atestado Médico original, e enviar 

para o e-mail <reservadevaga.iv@ufg.br> até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da realização da prova. 

4.3  A solicitação de condições especiais será atendida mediante análise prévia do grau de necessidade, segundo 

critérios de viabilidade e razoabilidade. 

4.4  A candidata lactante que necessitar amamentar criança de até 1 (um) ano de idade durante a realização da prova 

deverá preencher o Requerimento de Condições especiais no ato da inscrição. 

4.4.1 Caso a necessidade referida no subitem anterior surja após o término das inscrições, a candidata deverá acessar 

o Portal do(a) Candidato(a), imprimir o Requerimento de Condições Especiais, preencher e enviar para o e-

mail <reservadevaga.iv@ufg.br>, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da realização da prova. 

4.4.2 A candidata terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2 (duas) horas, por até 30 (trinta) 

minutos. Os intervalos serão computados a partir do horário de início das provas. O tempo despendido na 

amamentação será compensado durante a realização da prova, em igual período. 

4.5  A candidata lactante deverá anexar ao Requerimento de Condições Especiais (subitem 4.4) cópia do documento 

de identificação (subitem 5.1) do(a) acompanhante que ficará responsável pela guarda da criança durante a 

realização da prova. 

4.5.1 O(A) acompanhante, maior de 18 (dezoito) anos, responsável pela guarda da criança somente terá acesso ao 

local da prova mediante a apresentação do documento de identificação original, cuja cópia tenha sido anexada ao 

Requerimento de Condições Especiais. 

4.5.2 A candidata que comparecer com a criança sem levar acompanhante não poderá realizar a prova. 

4.6  Será considerado, para efeito de resposta ao pedido de condição especial para realização da prova, o 

Requerimento de Condições Especiais cuja data seja a mais recente, sendo desconsiderados os anteriores. 

4.7  O resultado dos pedidos de condições especiais para realização das provas será publicada no prazo previsto no 

Cronograma (Anexo I). 

4.7.1 O resultado da solicitação de condições especiais para o(a) candidato(a) que fizer a solicitação online até o 

último dia das inscrições será divulgado também no Portal do(a) candidato(a) / Requerimento, exclusivamente para 

o(a) candidato(a), conforme o período previsto no Cronograma (Anexo I). 

4.7.1.1 Os(As) demais candidatos(as) obterão a resposta diretamente no Instituto Verbena/UFG pelo e-

mail <reservadevaga.iv@ufg.br>. 

4.8 O(A) candidato(a) que solicitar qualquer condição especial e não entregar ou não enviar o Laudo Médico ou 

atestado médico original ou o relatório médico original terá o pedido de condições especiais indeferido e não poderá 

realizar a prova em caráter especial. 

4.9  Caso o(a) candidato(a) não tenha solicitado condições especiais previamente, ele(a) realizará a prova em 

igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as), não sendo concedido qualquer atendimento especial. 

4.10 Será indeferido o pedido de tempo adicional solicitado por meio de Requerimento de Condições Especiais, 

tendo em vista que esse direito deverá ser solicitado no ato da inscrição em campo específico para esse fim, 

conforme subitem 3.5. 

4.11 Serão adotadas todas as providências que se façam necessárias para permitir aos(às) candidatos(as) com 

deficiência e àqueles que requereram condições especiais fácil acesso aos locais de realização das provas, sendo de 

responsabilidade do(a) candidato(a) levar os equipamentos e instrumentos imprescindíveis à realização das provas, 

previamente autorizados pelo Instituto Verbena/UFG. 
 

5. DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (para candidato(a) que optar pela VHCE Presencial) 

5.1  Serão considerados documentos de identificação para a inscrição e para o acesso aos locais de prova os 

documentos expedidos pelas Secretarias de Segurança Pública, pela Diretoria Geral da Polícia Civil, pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar e pela Polícia Federal, bem como o Passaporte, a Carteira Nacional de Habilitação 

em papel e as carteiras expedidas por Ordens, Conselhos ou Ministérios que, por Lei Federal, são consideradas 

documentos de identidade. 

5.2  O documento de identificação deverá conter foto e estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 

clareza, a identificação do(a) candidato(a) e de sua assinatura. 

5.3  O(A) candidato(a) que apresentar documento de identificação que gere dúvidas relativas à fisionomia ou à 

assinatura do portador poderá ser submetido à identificação especial para posterior encaminhamento à Polícia Civil 

para confirmação. 

5.4  Não serão aceitos documentos no formato digital como documento de identificação no Processo Seletivo, bem 

como a Certidão de Nascimento, a Certidão de Casamento, o Título de Eleitor, o Cadastro de Pessoa Física (CPF), 
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a Carteira de Estudante, o Certificado de Alistamento ou de Reservista ou quaisquer outros documentos (crachás, 

identidade funcional) diferentes dos especificados no subitem 5.1. 

5.5  O(A) candidato(a) estrangeiro deverá apresentar carteira de estrangeiro atualizada ou passaporte com visto 

válido. 

5.6  Caso o(a) candidato(a)não apresente o documento de identificação original por motivo de furto, roubo ou perda, 

deverá entregar documento (original ou cópia simples) que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, emitido 

com prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data de realização da prova. 

 

6. DA VHCE (VERIFICAÇÃO DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) PARA O 

CURSO DE MÚSICA 

6.1  O(A) candidato(a) que optar pelo cursos de Música – Licenciatura com habilitação em Educação Musical será 

submetido à Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos – VHCE (somente para cidade de Goiânia). 

6.2  No momento da inscrição, o(a) candidato(a) deverá optar pela realização da VHCE de forma presencial ou 

remota. 

6.3  Os objetivos, os procedimentos, os critérios da avaliação e o programa das provas para a VHCE para os cursos 

de Música estão previstos nos Anexos VI (presencial) e VII (remota) do Edital. 

6.4  A VHCE presencial será realizada na data prevista no Cronograma (Anexo I), na cidade de Goiânia. 

6.5  O(A) candidato(a) que fizer opção para realizar a VHCE de forma remota, deverá observar os prazos para 

informar o link dos vídeos de performance no Cronograma (Anexo I). 

 

7. DA SELEÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO BOLETIM DE DESEMPENHO 

7.1  O(a) candidato(a) com inscrição homologada deverá, no período previsto no Cronograma (Anexo I), informar 

o ano de realização do Enem, que poderá ser de 2009 a 2022. O cálculo da Nota do ENEM será realizado com base 

nos resultados obtidos no ENEM, considerando o ano especificado no ato da inscrição, observando-se os pesos das 

provas, conforme Quadro 2. 

7.1.1 Caso haja divergência entre o ano de realização do ENEM informado pelo(a) candidato(a) e a consulta da 

base de dados do INEP, o(a) candidato(a) não terá sua nota final calculada.  

7.1.2 A pontuação máxima total de cada prova do Enem é 1.000,0 (mil) pontos. 

7.1.3  O grupo ao qual pertence cada curso da UFG consta do Anexo II do Edital. 

 
Quadro 2 

GRUPO L CH CN M R 

Grupo 1 2,0 1,0 2,5 3,0 1,5 

Grupo 2 2,0 1,0 1,5 4,0 1,5 

Grupo 3 2,0 1,0 1,0 4,0 2,0 

Grupo 4 2,0 1,5 3,0 1,5 2,0 

Grupo 5 2,0 1,0 3,0 2,0 2,0 

Grupo 6 2,5 3,0 1,0 1,0 2,5 

Grupo 7 2,5 2,0 1,0 2,0 2,5 

Grupo 8 3,0 2,5 1,0 1,0 2,5 

L: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; CH: Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

CN: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; M: Matemática e suas Tecnologias; R: Redação 

 

7.2  A seleção dos(as) candidatos(as) é classificatória e eliminatória, e será realizada com base nas notas obtidas no 

ENEM. 

7.3 Os resultados preliminar e final com a aplicação dos pesos das provas do ENEM serão publicados nas datas 

previstas no Cronograma (Anexo I). 

7.4 Da classificação Final 

7.4.1 A pontuação final dos(as) candidatos(as) será dada com base nos  resultados obtidos no ENEM, aplicando-

se os pesos relativos às provas do ENEM, conforme Quadro 2. 

7.4.2 Para efeito de classificação final, os(as) candidatos(as) Indígenas serão classificados(as) por curso, 

aplicando-se os pesos relativos às provas do Enem, em ordem decrescente de pontuação. 

7.4.2.1 O(A) candidato(a) Indígena melhor classificado(a) em cada curso ofertado na UFG preencherá a vaga extra 

destinada a essa categoria de candidatos(as). 
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7.4.2.2 O(A) candidato(a) Indígena segundo melhor classificado(a) para os cursos com ingresso no primeiro e 

segundo semestres preencherá a vaga extra destinada para o segundo semestre. 

7.4.3 Os(As) candidatos(as) Negros(as) Quilombolas serão classificados(as) por curso, aplicando-se os pesos 

relativos às provas do Enem, em ordem decrescente de pontuação. 

7.4.3.1 O(A) candidato(a) Negro(a) Quilombola melhor classificado(a) em cada curso ofertado na UFG preencherá 

a vaga extra destinada a essa categoria de candidatos(as). 

7.4.3.2 O(A) candidato(a) Negro(a) Quilombola segundo melhor classificado(a) para os cursos com ingresso no 

primeiro e segundo semestres preencherá a vaga extra destinada para o segundo semestre. 

7.4.4 Em caso de empate na pontuação final, ocupará a vaga o(a) candidato(a) de maior idade. 

7.4.5 Para o curso que exige a VHCE, a nota final do(a) candidato(a) será a soma de sua média nas provas do 

Enem (pontuação máxima de 1000 pontos), aplicados os pesos do Quadro 2, com sua nota na VHCE (pontuação 

máxima de 300 pontos). 

7.4.6 Serão considerados(as) na classificação os(as) candidatos(as) que comparecerem às atividades indicadas nos 

Anexo VI e VII, que não zerarem nenhuma das atividades propostas e que obtiverem resultado total na VHCE igual 

ou superior 100 pontos. 

7.4.7 Será eliminado(a) do Processo Seletivo o(a) candidato(a) que não comparecer a um dos dois dias de provas 

do Enem, tirar nota zero em qualquer uma das áreas de conhecimento ou for participante “treineiro” da Prova do 

Enem. 

7.4.8 Os resultados preliminar e final do Processo Seletivo serão publicados por curso, de acordo com a ordem de 

classificação e com pontuação final no ENEM. 

7.5 Do Boletim de Desempenho 

7.5.1 O Boletim de Desempenho com a nota do ENEM ficará disponível, no Portal do(a) Candidato(a), na data 

prevista no Cronograma (Anexo I). 

7.5.2 Nos resultados preliminar e final do Processo Seletivo constarão somente as notas dos(as) candidatos(as) que 

atingirem a nota mínima exigida. Os(As) demais terão acesso às notas por meio do Boletim de Desempenho. 

7.5.3 Não terão acesso ao Boletim de Desempenho os(as) candidatos(as) que forem eliminados(as) do Processo 

Seletivo em virtude da aplicação de qualquer das penalidades que constam no subitem 9.1. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1  Será assegurado ao(a) candidato(a) o direito de interpor recurso contra: 

a) o Edital e seus anexos; 

b) o resultado preliminar das inscrições homologadas; 

c) o resultado preliminar da análise da documentação do(a) candidato(a) que realizou o upload do laudo médico 

e  requereu tempo adicional para realização da VHCE – pessoa com deficiência; 

d) a relação preliminar dos(as) candidatos(as) convocados(as) para VHCE; 

e) o resultado preliminar da VHCE; 

f) o resultado preliminar das notas do ENEM; 

g) o resultado preliminar do Processo Seletivo. 

8.2  Para a interposição de recurso, o(a) candidato(a) deverá: 

a) preencher o recurso, em formulário próprio, disponível no Portal do(a) candidato(a) fundamentando-se com 

material bibliográfico apto ao embasamento, quando for o caso, e com a indicação precisa daquilo em que se julgar 

prejudicado; 

b) não se identificar no corpo do recurso, sob pena de ser indeferido. 

8.3  O prazo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito horas) após a publicação preliminar dos 

resultados e ato. Não serão computadas horas referentes aos dias não úteis. 

8.3.1  No período recursal, quando for o caso, não haverá possibilidade de complementação ou substituição dos 

documentos anteriormente enviados. 

8.4  Os recursos interpostos em prazo destinado à fase diversa da questionada serão considerados extemporâneos e 

não serão aceitos, bem como aqueles em desacordo com o subitem 8.2, ou enviados por e-mail ou via postal. 

8.5  Será indeferido o pedido de recurso inconsistente e/ou fora das especificações estabelecidas no Edital. 

8.6  Nos casos em que o recurso envolver as Bancas Examinadoras, estas serão as últimas instâncias recursais do 

Processo Seletivo. 

8.6.1 Não haverá qualquer tipo de recurso ou pedido de reconsideração da decisão proferida pela Banca 

Examinadora. 

8.7  Na análise dos recursos interpostos, o Instituto Verbena/UFG determinará a realização de diligências que 

entender necessárias e, dando provimento, poderá, se for o caso, alterar o resultado. 

mailto:candidato.iv@ufg.br
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9 

  

8.8  A resposta ao recurso ficará disponível ao(à) interessado(a), no Portal do(a) candidato(a), após a publicação 

final do resultado que o motivou. Em caso de recurso contra o Edital e seus anexos, a reposta ficará disponível 

quando do início das inscrições. Esses resultados ficarão disponíveis para o(a) interessado(a) tomar ciência da 

decisão até a homologação do certame. 
 

9. DAS PENALIDADES 

9.1 Será eliminado(a) do Processo Seletivo o(a) candidato(a) que: 

a) não comparecer às provas ou a qualquer uma das etapas ou atividades referentes ao Processo Seletivo e alegar 

desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de realização das provas, bem como quanto às convocações 

divulgadas nos termos do Edital; 

b) chegar aos locais de realização da prova após o horário estabelecido; 

c) ausentar-se do recinto de realização das provas sem a devida permissão; 

d) exceder o tempo de realização das provas; 

e) não permitir a coleta da impressão digital e o registro de sua imagem (fotografia e/ou filmagem) como forma de 

identificação; 

f) prestar em qualquer momento, declaração falsa ou inexata; 

g) não apresentar qualquer um dos documentos que comprove o atendimento dos requisitos fixados no Edital; 

h) praticar atos que contrariem as normas do Edital; 

i) não atender às determinações do Edital e aos seus atos complementares; 

j) mantiver conduta incompatível com a condição de candidato(a) ou ser descortês com supervisores(as), 

coordenadores(as), aplicadores(as) de provas, aplicadores(as) reserva, porteiros(as), auxiliares de limpeza ou 

autoridades e pessoas incumbidas da realização do processo seletivo; 

k) estiver portando (ligado/desligado) telefone celular, relógio (qualquer tipo), assim como equipamentos elétricos, 

eletrônicos, e/ou de comunicação (receptor ou transmissor) de qualquer natureza, os quais deverão permanecer 

obrigatoriamente desligados, com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados. Caso o telefone celular ou 

algum equipamento eletrônico emita qualquer sinal (sonoro ou de conectividade), mesmo sem a sua interferência 

direta, durante a realização das provas, o(a) candidato(a) será eliminado(a) do certame; 

l) tiver o seu telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico ligado, mesmo sem a sua interferência direta, 

durante a realização das provas; 

m) for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, que o(a) candidato(a) utilizou processos 

ilícitos. 

n) portar arma de fogo no ambiente de provas em desacordo com as normas previstas no Edital. 

9.2 Poderá ser eliminado(a) do Processo Seletivo o(a) candidato(a) que: 

a) estiver portando, após o início das provas, bebidas ou alimentos em recipientes ou embalagens que não sejam 

fabricados com material transparente, independentemente da cor, tais como garrafa de água, refrigerantes ou sucos, 

bolachas ou biscoitos, chocolates, balas, barras de cereais; 

b) for surpreendido(a), durante a realização das provas, comunicando de qualquer forma com outro(a) candidato(a). 

9.3 Fica assegurado ao(à) candidato(a) eliminado(a), após a aplicação das penalidades que constam nos subitens 

9.1 e 9.2 o direito à ampla defesa e o contraditório. 
 

10. DAS CHAMADAS E DA MATRÍCULA 

10.1 Informações sobre as Chamadas, bem como fases, instruções gerais e a documentação exigida para a Matrícula 

estão descritas no Anexo VIII e as Atividades das Comissões de Escolaridade e de Heteroidentificação constam no 

Anexo IX. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

11.2 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 pelo CGA/UFG. 

11.3 Todas as informações complementares estarão disponíveis no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br>. 

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

Complementares e avisos oficiais divulgados pelo Instituto Verbena/UFG no 

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

11.5 Os casos omissos serão analisados e decididos nos âmbitos do CGA/UFG e do Instituto Verbena/UFG. 
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11.6 A inscrição no Processo Seletivo implica o consentimento na utilização e divulgação de suas notas e das 

informações prestadas no ENEM (se for o caso), conforme ano de participação indicado na inscrição pelo(a) 

candidato(a) e informações prestadas no Processo Seletivo, inclusive aquelas constantes do formulário 

socioeconômico. 

11.7 O uso de informações falsas ou documentos irregulares ou outros meios ilícitos, mesmo que verificado em 

momento posterior à realização da Matrícula, poderá levar a anulação da Matrícula do(a) candidato(a) nesta 

instituição, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa. 

11.8 As aulas e as atividades nos cursos presenciais de graduação da UFG são ministradas de segunda a sábado, 

nos turnos matutino, vespertino, noturno e integral, podendo ser alterado conforme o padrão de horário de aulas 

estabelecido pelas Unidades Acadêmicas ou Unidades Acadêmicas Especiais, respeitando-se os turnos previstos 

nos projetos pedagógicos de cada curso. 

11.9 É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos 

nos editais e nas normas que regulamentam o Processo Seletivo, bem como os respectivos horários de atendimento 

da UFG e a apresentação dos documentos exigidos para a Matrícula, dos quais não poderá alegar desconhecimento. 

11.10 A UFG desobriga-se do envio de mensagem eletrônica ou de qualquer outra comunicação direta com os(as) 

candidatos(as) 

11.11 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo CGA/UFG e pelo Instituto Verbena/UFG ou por 

instância competente. 
 

 
 

Goiânia, 11 de novembro de 2022. 

 
 

Profª. Angelita Pereira de Lima 

Reitora da UFG 

 

 

mailto:candidato.iv@ufg.br
mailto:candidato.iv@ufg.br
mailto:candidato.iv@ufg.br
mailto:candidato.iv@ufg.br
mailto:candidato.iv@ufg.br
mailto:candidato.iv@ufg.br
mailto:candidato.iv@ufg.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 
EDITAL Nº 27/2022 

 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO  

DO PROGRAMA UFGInclui – INDÍGENAS E NEGROS(AS) QUILOMBOLAS – 2023 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

CÂMPUS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA  
(Aparecida de Goiânia, Colemar Natal e Silva e Samambaia)  

DATAS ATIVIDADES 
11/11/2022 • Publicação do Edital e dos Anexos. 

29/11 a 20/12/2022 

• Prazo para realizar inscrição, no endereço eletrônico 
<www.institutoverbena.ufg.br>, no Portal do(a) candidato(a) - No último dia, as 
inscrições serão até às 17h00. 

• Prazo para os(as) candidatos(as) realizarem o upload da documentação necessária para 
homologação da inscrição. 

• Prazo para o(a) candidato(a) realizar upload do laudo médico (Anexo III) para 
concorrer à reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional– pessoa com deficiência, 
para a realização da prova de VHCE presencial do curso de Música. 

• Prazo para solicitação de condições especiais para a realização da prova de VHCE 
presencial do curso de Música. 

11/01/2023 

• Publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas dos(as) 
candidatos(as) cuja documentação necessária tenha sido enviada, de acordo com o 
Edital. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação do(a) candidato(a) que 
realizou o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou 
requereu tempo adicional para a realização da prova de VHCE presencial do curso de 
Música – pessoa com deficiência. 

• Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para a realização da prova 
de VHCE presencial do curso de Música, no Portal do(a) candidato(a) / Requerimento. 

• Publicação da relação preliminar dos(as) candidatos(as) convocados(as) para realização 
da VHCE do curso de Música. 

18/01/2023 

• Publicação do resultado final das inscrições homologadas dos(as) candidatos(as) cuja 
documentação necessária tenha sido anexada, de acordo com o Edital. 

• Publicação do resultado final da análise da documentação do(a) candidato(a) que 
realizou o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou 
requereu tempo adicional para a realização da prova de VHCE presencial do curso de 
Música - pessoa com deficiência. 

• Publicação da relação final dos(as) candidatos(as) convocados(as) para realização da 
VHCE do curso de Música. 

• Publicação das partituras para realização da VHCE (remota e presencial) do curso de 
Música. 

19/01/2023 • Publicação do comunicado que informa o local  de realização da prova de VHCE 
presencial para o curso de Música. 

23/01 a 26/01/2023 
• Realização da prova de VHCE presencial, para os cursos de Música. 
• Prazo para realização do upload dos links dos vídeos da prova de VHCE 

remota, para o curso de Música. 
01/02/2023 • Publicação das notas preliminares da prova de VHCE, para o curso de Música. 
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10/02/2023 • Publicação das notas finais da prova de VHCE, para o curso de Música.
13/02 a 15/02/2023 • Prazo para o(a) candidato(a) informar o ano de realização do Enem.

27/02/2023 • Publicação da relação preliminar das notas parciais do Enem e a respectiva média
calculada.

03/03/2023 • Publicação da relação final das notas parciais do Enem e a respectiva média
calculada.

06/03/2023 • Publicação do resultado preliminar do processo seletivo.
14/03/2023 • Publicação do resultado final do processo seletivo.
16/03/2023 • Divulgação da relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em Primeira Chamada.

20/03/2023 • Disponibilização no endereço eletrônico * do link do Formulário de Pré-cadastro para
os(as) candidatos(as) aprovados(as) em Primeira Chamada.

22/03 a 24/03/2023 • Prazo para a realização da Matrícula presencial de todos(as) os(as) candidatos(as)
aprovados(as) em Primeira Chamada.

24/03 a 27/03/2023 

• Prazo para interposição de recurso online, no endereço eletrônico*, contra
indeferimento de Matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da
UFG (Resolução CONSUNI nº 32R/2017) dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em
Primeira Chamada. No dia 27/03, o prazo para interposição de recursos encerra às
17 horas.

29/03 a 30/03/2023 
• Realização de entrevista dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em Primeira Chamada, com

recursos interpostos contra indeferimento de Matrícula pelas Comissões de Verificação dos
Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI nº 32R/2017).

06/04/2023 

• Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o indeferimento de
Matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG (Resolução  
CONSUNI nº 32R/2017) dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em Primeira Chamada.

• Divulgação da relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em Segunda Chamada.

12/04/2023 • Disponibilização no endereço eletrônico * do link do Formulário de Pré-cadastro para
os(as) candidatos(as) aprovados(as) em Segunda Chamada.

14/04 a 17/04/2023 

• Prazo para a realização da Matrícula presencial de todos( a s )  os( a s )
candidatos( a s ) aprovados(as) em Segunda Chamada.

• Prazo para a realização da Matrícula presencial dos(as) candidatos(as) aprovados(as)
em Primeira Chamada que realizaram interposição de recursos e obtiveram parecer
de deferimento de Matrícula.

17/04 a 18/04/2023 

• Prazo para interposição de recurso online, no endereço eletrônico*, contra
indeferimento de Matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da
UFG (Resolução CONSUNI nº 32R/2017) dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em
Segunda Chamada. No dia 18/04, o prazo para interposição de recursos encerra às
17 horas.

20/04/2023 
• Realização de entrevista dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em Segunda Chamada, com

recursos interpostos contra indeferimento de Matrícula pelas Comissões de Verificação dos
Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI nº 32R/2017).

25/04/2023 
• Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o indeferimento de

Matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG (Resolução
CONSUNI nº 32R/2017) dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em Segunda Chamada.

26/04/2023 
• Prazo para a realização da Matrícula presencial dos(as) candidatos(as) aprovados(as)

em Segunda Chamada que realizaram interposição de recursos e obtiveram parecer
de                             deferimento de Matrícula.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 
EDITAL Nº 27/2022 

PROCESSO SELETIVO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
DO PROGRAMA UFGInclui – INDÍGENAS E NEGROS(AS) QUILOMBOLAS – 2023 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

CÂMPUS GOIÁS 
DATAS ATIVIDADES 
11/11/22 • Publicação do Edital e dos Anexos.

29/11 a 20/12/2022 

• Prazo para realizar inscrição, no endereço eletrônico
<www.institutoverbena.ufg.br>, no Portal do(a) candidato(a) - No último dia, as
inscrições serão até às 17h00.

• Prazo para os(as) candidatos(as) realizarem o upload da documentação necessária
para homologação da inscrição.

• Prazo para o para o(a) candidato(a) realizar upload do laudo médico (Anexo III) para
concorrer à reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional– pessoa com deficiência,
para a realização da prova de VHCE presencial do curso de Música.

• Prazo para solicitação de condições especiais para a realização da prova de VHCE
presencial do curso de Música.

11/01/2023 

• Publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas dos(as)
candidatos(as) cuja documentação necessária tenha sido anexada, de acordo
com o Edital.

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação do(a) candidato(a)
que realizou o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas
e/ou requereu tempo adicional para a realização da prova de VHCE presencial do
curso de Música - pessoa com deficiência.

• Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para a realização da
prova de VHCE presencial do curso de Música, no Portal do(a) candidato(a) /
Requerimento.

• Publicação da relação preliminar dos(as) candidatos(as) convocados(as) para
realização da VHCE do curso de Música.

18/01/2023 

• Publicação do resultado final das inscrições homologadas dos(as) candidatos(as) cuja
documentação necessária tenha sido anexada, de acordo com o Edital.

• Publicação do resultado final da análise da documentação do(a) candidato(a) que
realizou o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas
e/ou requereu tempo adicional para a realização da prova de VHCE presencial do
curso de Música - pessoa com deficiência.

• Publicação da relação final dos(as) candidatos(as) convocados(as) para realização da
VHCE do curso de Música.

• Publicação das partituras para realização da VHCE (remota e presencial) do curso
de Música.

19/01/2023 • Publicação do comunicado que informa o local  de realização da prova de
VHCE presencial para o curso de Música.

23/01 a 26/01/2023 
• Realização da prova de VHCE presencial, para o curso de Música.
• Prazo para realização do upload dos links dos vídeos da prova de VHCE

remota, para o curso de Música.
01/02/2023 • Publicação das notas preliminares da prova de VHCE, para o curso de Música.
10/02/2023 • Publicação das notas finais da prova de VHCE, para o curso de Música.
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13/02 a 15/02/2023 • Prazo para o(a) candidato(a) informar o ano de realização do Enem. 

27/02/2023 • Publicação da relação preliminar das notas parciais do Enem e a respectiva média 
calculada. 

03/03/2023 • Publicação da relação final das notas parciais do Enem e a respectiva média 
calculada. 

06/03/2023 • Publicação do resultado preliminar do processo seletivo. 
14/03/2023 • Publicação do resultado final do processo seletivo. 
16/03/2023 • Divulgação da relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em Primeira Chamada. 

20/03/2023 • Disponibilização no endereço eletrônico * do link do Formulário de Pré-cadastro 
para os(as) candidatos(as) aprovados(as) em Primeira Chamada. 

22/03 a 24/03/2023 • Prazo para a realização da Matrícula presencial de todos(as) os(as) candidatos(as)  
aprovados(as) em Primeira Chamada. 

24/03 a 27/03/2023 

• Prazo para interposição de recurso online, no endereço eletrônico*, contra 
indeferimento de Matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos Seletivos 
da UFG (Resolução CONSUNI nº 32R/2017) dos(as) candidatos(as) aprovados(as) 
em Primeira Chamada. No dia 27/03, o prazo para interposição de recursos 
encerra às 17 horas. 

29/03 a 30/03/2023 

• Realização de entrevista dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em Primeira 
Chamada, com recursos interpostos contra indeferimento de Matrícula pelas 
Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI nº 
32R/2017). 

06/04/2023 

• Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o indeferimento de 
Matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG 
(Resolução  CONSUNI nº 32R/2017) dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em 
Primeira Chamada. 

• Divulgação da relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em Segunda Chamada. 

12/04/2023 

• Disponibilização no endereço eletrônico * do link do Formulário de Pré-cadastro 
para os(as) candidatos(as) aprovados(as) em Segunda Chamada. 

• Prazo para a realização da Matrícula presencial dos(as) candidatos(as) aprovados(as) 
em Primeira Chamada que realizaram interposição de recursos e obtiveram parecer 
de deferimento de Matrícula 

14/04 a 17/04/2023 • Prazo para a realização da Matrícula presencial de todos(as) os(as) candidatos(as)  
aprovados(as) em Segunda Chamada. 

17/04 a 18/04/2023 

• Prazo para interposição de recurso online, no endereço eletrônico*, contra 
indeferimento de Matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos Seletivos 
da UFG (Resolução CONSUNI nº 32R/2017) dos(as) candidatos(as) 
aprovados(as) em Segunda Chamada. No dia 18/04, o prazo para interposição de 
recursos encerra às 17 horas.  

20/04/2023 

• Realização de entrevista dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em Segunda 
Chamada, com recursos interpostos contra indeferimento de Matrícula pelas 
Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI nº 
32R/2017). 

25/04/2023 

• Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o indeferimento de 
Matrícula pelas Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFG 
(Resolução  CONSUNI nº 32R/2017) dos(as) candidatos( as) aprovados(as) em 
Segunda Chamada. 

26/04/2023 
• Prazo para a realização da Matrícula presencial dos(as) candidatos(as) 

aprovados(as) em Segunda Chamada que realizaram interposição de recursos e 
obtiveram parecer de deferimento de Matrícula. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 27/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO  

DO PROGRAMA UFGInclui – INDÍGENAS E NEGROS(AS) QUILOMBOLAS – 2023 

 
ANEXO II – RELAÇÃO DE CURSOS COM VAGAS EXTRAS PARA CANDIDATOS(AS)  

INDÍGENAS E NEGROS(AS) QUILOMBOLAS 

 

1. A relação de cursos oferecidos pela UFG – com grau acadêmico, turno e grupo ao qual pertencem – para os 

quais podem ser criadas vagas extras para candidatos(as) Indígenas e Negros(as) Quilombolas, conforme o 

Programa UFGInclui seguem nas tabelas abaixo. 

1.1 No caso de cursos com turno único, eventualmente poderão ser ofertadas disciplinas em turno diferente do 

especificado. 

1.2 No caso de cursos em turno integral, as disciplinas do curso poderão ser ofertadas em mais de um turno. Não 

necessariamente haverá aulas nos três turnos. 

 

 

CURSOS OFERTADOS EM APARECIDA DE GOIÂNIA 

Cursos do Grupo 1 

Engenharia de Produção (bacharelado) – integral 

Engenharia de Transportes (bacharelado) – integral 

Geologia (bacharelado) – integral 

Engenharia de Materiais (bacharelado) – integral 

 

CURSOS OFERTADOS EM GOIÂNIA 

Cursos do Grupo 1 

Engenharia Ambiental e Sanitária (bacharelado) – integral 

Engenharia Civil (bacharelado) – integral 

Engenharia de Computação (bacharelado) – integral 

Engenharia Elétrica (bacharelado) – integral 

Engenharia Física (bacharelado) – integral 

Engenharia Mecânica (bacharelado) – integral 

Engenharia Química (bacharelado) – integral 

Estatística (bacharelado) – integral 

Física (bacharelado) – integral 

Física (licenciatura) – integral 

Física (licenciatura) – noturno 

Física Médica (bacharelado) – integral 

Química (bacharelado) – integral 

Química (licenciatura) – integral 
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Química (licenciatura) – noturno 

Cursos do Grupo 2 

Matemática (grau não definido1) – vespertino 

Matemática (licenciatura) – noturno 

Cursos do Grupo 3 

Ciência da Computação (bacharelado) – integral 

Engenharia de Software (bacharelado) – noturno 

Inteligência Artificial (bacharelado) – integral 

Sistemas de Informação (bacharelado) – noturno 

Cursos do Grupo 4 

Biomedicina (bacharelado) – integral 

Biotecnologia (bacharelado) – integral 

Ciências Ambientais (bacharelado) – integral 

Ciências Biológicas (bacharelado) – integral 

Ciências Biológicas (licenciatura) – integral 

Ciências Biológicas (licenciatura) – noturno 

Ecologia e Análise Ambiental (bacharelado) – integral 

Enfermagem (bacharelado) – integral 

Farmácia (bacharelado) - integral 

Fisioterapia (bacharelado) - integral 

Medicina (bacharelado) – integral 

Nutrição (bacharelado) – matutino 

Odontologia (bacharelado) – integral 

Cursos do Grupo 5 

Agronomia (bacharelado) – integral 

Engenharia de Alimentos (bacharelado) – integral 

Engenharia Florestal (bacharelado) – integral 

Medicina Veterinária (bacharelado) – integral 

Zootecnia (bacharelado) – integral 

Cursos do Grupo 6 

Educação Física (grau não definido2) – integral 

Filosofia (bacharelado) – noturno 

Filosofia (grau não definido3) – matutino 

Geografia (bacharelado) – matutino 

 
1 No decorrer do curso, conforme o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o aluno deverá obrigatoriamente optar por um grau acadêmico (bacharelado ou 

licenciatura). 
2 No decorrer do curso, conforme o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o aluno deverá obrigatoriamente optar por um grau acadêmico (bacharelado ou 

licenciatura). 
3 No decorrer do curso, conforme o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o aluno deverá obrigatoriamente optar por um grau acadêmico (bacharelado ou 

licenciatura). 
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Geografia (licenciatura) – matutino 

Geografia (licenciatura) – noturno 

História (licenciatura) – matutino 

História (licenciatura) – noturno 

Pedagogia (licenciatura) – matutino 

Pedagogia (licenciatura) – noturno 

Psicologia (grau não definido4) – integral 

Relações Internacionais (bacharelado) – matutino 

Cursos do Grupo 7 

Administração (bacharelado) – noturno 

Arquitetura e Urbanismo (bacharelado) – integral 

Biblioteconomia (bacharelado) – matutino 

Ciências Contábeis (bacharelado) – matutino 

Ciências Contábeis (bacharelado) – noturno 

Ciências Econômicas (bacharelado) – matutino 

Ciências Econômicas (bacharelado) – noturno 

Ciências Sociais (grau não definido5) – matutino 

Ciências Sociais Políticas Públicas (bacharelado) – noturno 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (bacharelado) – vespertino 

Direito (bacharelado) – matutino 

Direito (bacharelado) – noturno 

Gestão da Informação (bacharelado) – matutino 

Jornalismo (bacharelado) – matutino 

Museologia (bacharelado) – noturno 

Relações Públicas (bacharelado) – matutino 

Cursos do Grupo 8 

Artes Visuais (bacharelado) - matutino 

Artes Visuais (licenciatura) - matutino 

Dança (licenciatura) – matutino 

Design de Ambientes (bacharelado) – integral 

Design de Moda (bacharelado) – noturno 

Design Gráfico (bacharelado) – vespertino 

Direção de Arte (bacharelado) – vespertino 

Letras Estudos Literários (bacharelado) – vespertino 

 
4 No decorrer do curso, conforme o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o aluno deverá obrigatoriamente optar por um grau acadêmico (bacharelado ou 

licenciatura). 

 

 
5 No decorrer do curso, conforme o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o aluno deverá obrigatoriamente optar por um grau acadêmico (bacharelado ou 

licenciatura). 
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Letras Linguística (bacharelado) – vespertino 

Letras Espanhol (licenciatura) – matutino 

Letras Francês (licenciatura) – matutino 

Letras Inglês (licenciatura) – matutino 

Letras Libras (licenciatura) – noturno 

Letras Português (licenciatura) – matutino 

Letras Português (licenciatura) – vespertino 

Música – Educação Musical (licenciatura) – integral 

Música – Educação Musical (licenciatura) – noturno 

Musicoterapia (bacharelado) – matutino 

Teatro (licenciatura) – vespertino 

Tradução e Interpretação em Letras Libras/Português (bacharelado) – noturno 

 

CURSOS OFERTADOS EM GOIÁS 

Cursos do Grupo 6 

Filosofia (bacharelado) – noturno 

Filosofia (licenciatura) – noturno 

Pedagogia (licenciatura) - noturno 

Cursos do Grupo 7 

Administração (bacharelado) – noturno 

Arquitetura e Urbanismo (bacharelado) – integral 

Direito (bacharelado) – noturno 

Educação do Campo (licenciatura) - noturno 

Serviço Social (bacharelado) - noturno 
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ANEXO III – LAUDO MÉDICO 

O Laudo Médico deverá ser digitalizado e anexado (upload) na página de inscrição, em formato PDF, juntamente com 

os exames exigidos dentro do prazo previsto no Cronograma do Processo Seletivo/Concurso. 

Todos os dados solicitados no Laudo Médico deverão ser rigorosamente preenchidos. O não atendimento às 

solicitações poderá implicar em prejuízos ao(à) candidato(a). 

O(a) candidato(a), _____________________________________________________________________, portador(a) 

do documento de identificação  nº __________________,  CPF nº ___________________,  telefones 

________________________________, foi submetido(a), nesta data, a exame clínico, sendo identificada a existência 

de deficiência de conformidade com o Decreto  n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações posteriores; 

com o art. 5º do Decreto Federal n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004; com a Lei n.º 14.126, de 22 de março de 2021; 

com o parágrafo 1º da Lei Federal n.º 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); com o art. 

2º da Lei Federal n.º 13.146, de 6 de julho de 2015. 

Assinale, a seguir, o tipo de deficiência do(a) candidato(a): 

(   ) DEFICIÊNCIA FÍSICA* 

1. (  ) Paraplegia 6. (  ) Tetraparesia 11. (  ) Amputação ou Ausência de Membro

2. (  ) Paraparesia 7. (  ) Triplegia 12. (  ) Paralisia Cerebral

3. (  ) Monoplegia 8. (  ) Triparesia 13. (  ) Membros com deformidade congênita ou adquirida

4. (  ) Monoparesia 9. (  ) Hemiplegia 14. (  ) Ostomias

5. (  ) Tetraplegia 10. (  ) Hemiparesia 15. (  ) Nanismo
*Exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. O(A) candidato(a) com deficiência física

deverá apresentar exames comprobatórios que comprovem a deficiência, realizado até 12 (doze) meses anteriores ao último dia das inscrições. 

(  ) DEFICIÊNCIA AUDITIVA*: perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma, nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. 

* Para os(as) candidatos(as) com deficiência auditiva, o laudo médico deverá vir acompanhado do original do exame

de audiometria recente, realizado até 12 (doze) meses anteriores ao último dia das inscrições, acompanhado do relatório 

do(a) otorrinolaringologista. 

(   ) DEFICIÊNCIA VISUAL* 

(  ) Cegueira - acuidade visual igual ou menor que 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica. 

(  ) Baixa visão - acuidade visual entre 0,3 (20/66) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica. 

( ) Visão monocular - visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral com acuidade visual igual ou menor 

que 0,05 (20/400), com a melhor correção óptica. 

(  ) Campo visual - em ambos os olhos forem iguais ou menores que 60°. 

(  ) A ocorrência simultânea de quaisquer das situações anteriores. 

* Para os(as) candidatos(as) com deficiência visual, o laudo médico deverá vir acompanhado do original do exame de

acuidade visual em ambos os olhos (AO), patologia e campo visual recente, realizado até 12 (doze) meses anteriores 

ao último dia das inscrições. 

 (  ) DEFICIÊNCIA INTELECTUAL* funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

1. (  ) Comunicação 3. (  ) Habilidades sociais 5. (  ) Saúde e segurança 7. (  ) Lazer

2. (  ) Cuidado pessoal
4. (  ) Utilização dos recursos 

da comunidade 
6. (  ) Habilidades acadêmicas 8. (  ) Trabalho

*Para os(as) candidatos(as) com deficiência intelectual, o laudo médico deverá vir acompanhado do original do Teste de

Avaliação Cognitiva (Intelectual), especificando o grau ou nível de funcionamento intelectual em relação à média, emitido 

por médico(a) psiquiatra ou por psicólogo(a), realizado até 12 (doze) meses anteriores ao último dia das inscrições. 

(   ) DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA* associação de duas ou mais eficiências:________________________________ 

*Para os(as) candidatos(as) com deficiência múltipla, o laudo médico deverá vir acompanhado dos documentos

comprobatórios previstos no Edital de uma das deficiências. 

____________________ (cidade), ____/____/_______. 

_______________________________________________ 

Assinatura, carimbo e CRM do(a) médico(a) 
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( ) TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA* deficiência persistente e clinicamente significativa da 

comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada 

para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu 

nível de desenvolvimento; padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados 

por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 

aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 

*Para os(as) candidatos(as) com transtorno do espectro autista, o laudo médico  deverá vir acompanhado de

documentos que comprovem o transtorno. Os documentos possuem prazo de validade indeterminado, desde que 

observados os requisitos estabelecidos na legislação pertinente. 

I – CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 11): __________________________________________ 

II - DESCRIÇÃO DETALHADA DA DEFICIÊNCIA o(a) médico(a) deverá descrever a espécie e o grau ou o 

nível da deficiência, bem como a sua provável causa, com letra legível, com expressa referência ao código 

correspondente da CID): 

III - TEMPO ADICIONAL (se, em razão da deficiência, o(a) candidato(a) necessitar de tempo adicional para fazer 

a prova, o(a) especialista da área de sua deficiência deverá expressar claramente abaixo essa informação com a 

respectiva justificativa). 

______________________(cidade), ____/____/_______. 

_______________________________________________ 

Assinatura, carimbo e CRM do(a) médico(a) 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 27/2022 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO  

DO PROGRAMA UFGInclui – INDÍGENAS E NEGROS(AS) QUILOMBOLAS – 2023 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO (PARA CANDIDATO(A) INDÍGENA) 

Todos os dados solicitados deverão ser rigorosamente preenchidos. O não atendimento às solicitações implicará indeferimento 

da inscrição do(a) candidato(a). A declaração deve ser assinada por membros da comunidade indígena (cacique, professores(as), 

entre outros membros da comunidade – todos(as) indígenas). Consulte o subitem 2.2 do Edital. 

As lideranças comunitárias indígenas abaixo identificadas, do Povo Indígena 

(nome  do    povo    indígena),    DECLARAM    que  o(a) 

candidato(a)  (nome completo), CPF 

, Número do Documento de Identificação ,   telefone 

(    ) , concorrendo ao Processo Seletivo 2023 para preenchimento de vagas na condição de indígena, pelo Programa 

UFGInclui, é indígena pertencente à etnia (nome da etnia/povo indígena ao qual 

pertence)     e     à    comunidade     indígena  (nome da 

comunidade/aldeia    indígena),    localizada     no     município  ,    Estado 

. 

Por ser expressão da verdade, firmamos e datamos a presente declaração. 

Local e data (informar a cidade, estado, o dia, mês e ano da emissão) 

LIDERANÇA 1 

Nome completo: 

Cargo: 

CPF: N. do Documento de Identificação: 

Endereço:  

Telefone:( ) _________________ 

Assinatura 

LIDERANÇA 2 

LIDERANÇA 3 

N. do Documento de Identificação: 

Nome completo: 

Cargo: 

CPF: 

Endereço:  

Telefone:( ) _________________ 

Assinatura 

N. do Documento de Identificação: 

Nome completo: 

Cargo: 

CPF: 

Endereço:  

Telefone:( ) _________________ 

Assinatura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 27/2022 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO  

DO PROGRAMA UFGInclui – INDÍGENAS E NEGROS(AS) QUILOMBOLAS – 2023 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO  (PARA CANDIDATO(A) NEGRO(A) QUILOMBOLA) 

Todos os dados solicitados deverão ser rigorosamente preenchidos. O não atendimento às solicitações implicará indeferimento da 

inscrição do(a) candidato(a). A declaração deve ser assinada por membros da comunidade quilombola (presidente(a), professores(as), 

entre outros membros da associação – todos(as) quilombolas). Consulte o subitem 2.3 do Edital. 

As lideranças comunitárias quilombolas abaixo identificadas DECLARAM  que  o(a) 

candidato(a) (nome completo), CPF 

, Número do Documento de Identificação , telefone (   )   , 

concorrendo ao Processo Seletivo 2023 para preenchimento de vagas na condição de Negro(a) quilombola, pelo Programa UFGInclui, 

é quilombola e pertence à comunidade quilombola (nome 

da comunidade), localizada no município , Estado 

. 

Por ser expressão da verdade, firmamos e datamos a presente declaração. 

Local e data (informar a cidade, estado, o dia, mês e ano da emissão) 

LIDERANÇA 1 

LIDERANÇA 2 

LIDERANÇA 3 

N. do Documento de Identificação: 

Nome completo: 

Cargo: 

CPF: 

Endereço:  

Telefone: ( ) 

Assinatura 

N. do Documento de Identificação: 

Nome completo: 

Cargo: 

CPF: 

Endereço:  

Telefone: ( ) 

Assinatura 

N. do Documento de Identificação: 

Nome completo: 

Cargo: 

CPF: 

Endereço:  

Telefone: ( ) 

Assinatura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 27/2022 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO PROGRAMA 

UFGInclui – INDÍGENAS E NEGROS(AS) QUILOMBOLAS – 2023 

ANEXO VII – OBJETIVOS, PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PROGRAMA DAS 

PROVAS AOS CURSOS QUE EXIGEM VERIFICAÇÃO DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS 

ESPECIFICOS (VHCE) – MODALIDADE PRESENCIAL 

1. OBJETIVOS

Na Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos – VHCE – para o curso de Música Licenciatura em 

Educação Musical, o(a) candidato(a) deverá demonstrar: 

• Capacidade de perceber, apreciar e analisar música.

• Capacidade de reconhecer, traduzir, interpretar e reproduzir a linguagem musical.

• Criatividade e habilidade técnica em um instrumento musical ou canto.

A VHCE para o curso de Música Licenciatura em Educação Musical será realizada por meio de: 

• Solfejo musical e leitura rítmica à primeira vista.

• Peça de Confronto: leitura de uma obra musical através do canto ou instrumentos musicais, conforme os

respectivos programas.

• Interpretação de peças significativas do repertório do instrumento musical ou canto.

2.1 FORMA DE REALIZAÇÃO DA VHCE 

A forma de realização da Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos – VHCE – para o curso de 

Música Licenciatura em Educação Musical ocorrerá conforme Quadro 1. 

Quadro 1 

Curso/Grau Acadêmico Habilitação Forma de realização da VHCE 

Música/Licenciatura Educação Musical Remoto ou Presencial, à escolha do(a) candidato(a) 

2.2 ETAPAS 

A verificação de habilidades e conhecimentos específicos será desenvolvida em duas etapas para todas as habilitações, 

conforme descrito a seguir: 

2.2.1 Etapa 1 – Verificação de Percepção – PARA TODOS OS(AS) CANDIDATOS(AS); 

2.2.2 Etapa 2 – Verificação de Interpretação em Instrumento Musical, Regência ou Composição – somente para 

os(as) candidatos(as) das habilitações EDUCAÇÃO MUSICAL. 

2.2.1 ETAPA 1 – Verificação de Percepção (PARA TODOS OS(AS) CANDIDATOS(AS)) 

A Verificação de Percepção consiste na realização, pelo candidato, de um Solfejo Musical (trecho rítmico-melódico) 

e uma Leitura Rítmica (trecho rítmico). Será avaliada a capacidade do(a) candidato(a) de ler, interpretar e reproduzir 

tais trechos melódicos e rítmicos. A seguir, a descrição de cada uma dessas atividades: 

1. Solfejo Musical: leitura cantada de um trecho rítmico-melódico baseado em uma escala maior ou menor. Antes de

iniciar o solfejo, o(a) candidato(a) pode se orientar a partir do diapasão e/ou entoar a escala correspondente à

tonalidade do trecho, mas não será exigida altura absoluta. Avaliam-se nesta atividade a afinação (entoar graus,

com os respectivos nomes das notas, conforme apresentadas na escala maior ou menor), e o respectivo ritmo do

solfejo. Os(As) candidatos(as) deverão demonstrar capacidade de leitura musical nas claves de Sol e Fá, exceto

os candidatos para a habilitação composição que deverão, também, ser capazes de ler na clave de Dó na 3ª linha.

2. PROCEDIMENTOS
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2. Leitura Rítmica: leitura de um trecho rítmico, escrito em uma ou duas linhas simultâneas, com indicação de 

fórmula de compasso. Sua reprodução poderá ser feita com a combinação de voz e palmas ou mãos direita e 

esquerda percutindo - a critério do candidato. Será avaliada a precisão rítmica, assim como a coordenação motora 

e a capacidade de manter a pulsação. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

a)  Para os candidatos das habilitações EDUCAÇÃO MUSICAL, as partituras do Solfejo Musical e da Leitura 

Rítmica serão disponibilizadas no endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br> 5 (cinco) dias antes da 

data da prova presencial. 

 

2.2.3 ETAPA 2 – Verificação de Interpretação em Instrumento Musical, Regência ou Composição (conforme 

habilitação escolhida no ato da inscrição) 

A Verificação de Interpretação em Instrumento Musical, Regência ou Composição consiste na:  

1. Realização de exercícios selecionados (como escalas ou progressões harmônicas previamente escolhidas pela 

banca). Quando a tonalidade não estiver definida neste anexo, esta será informada no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br> 5 (cinco) dias antes da data da prova presencial. 

2. Execução da Peça de Confronto, definida previamente pela banca examinadora. Cada instrumento terá a 

partitura de sua peça de confronto disponibilizada no endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br> 5 

(cinco) dias antes da data da prova presencial. 

3. Reconhecimento de habilidades em Composição ou Regência - válido para as referidas habilitações (como a 

análise do portfólio do(a) candidato(a), realização de improvisos ao instrumento, regência de compassos simples, 

dentre outros, conforme descrição abaixo).  

4. Interpretação, pelo(a) candidato(a), de peças significativas do repertório de seu instrumento musical. O(A) 

candidato(a) deve preparar as peças de acordo com a Habilitação escolhida no ato da inscrição, conforme 

descrição a seguir. 

 

 

MÚSICA – LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO MUSICAL - Prova Presencial 

 O(A) candidato(a) à habilitação EDUCAÇÃO MUSICAL deve: 

1. apresentar o Solfejo Melódico e a Leitura Rítmica (descritos no item 2.2.1 deste Anexo); 

2. executar a Peça de Confronto no seu instrumento (a partitura de cada instrumento será disponibilizada no 

endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br> 5 (cinco) dias antes da data da prova presencial, conforme 

descrito no item 2.2.3 deste Anexo); 

3. executar o Repertório: três peças de estilos ou gêneros contrastantes. Exemplos de estilo: Barroco, Clássico, 

Neoclássico, Romântico, Contemporâneo etc.; exemplos de gênero: bossa nova, valsa, choro, jazz, samba, baião, 

tarantela, tango etc.  

 

ATENÇÃO: 

a) O(A) candidato(a) deverá providenciar seu instrumento musical, bem como os demais equipamentos 

necessários, por exemplo: caixas de som, cabos, amplificadores, pedais e outros. 

b) Os músicos convidados (se houver) e as suas necessidades para apresentação são de responsabilidade do(a) 

candidato(a). 

 

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A nota final da Prova de Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos será o resultado da somatória das 

notas das duas etapas listadas no item 2 deste Anexo: Verificação de Percepção (Etapa 1), com valor máximo de 60 

pontos, e Verificação de Interpretação em Instrumento Musical, Regência ou Composição (Etapa 2), com valor 

máximo de 240 pontos, totalizando 300 pontos. O valor de cada uma das atividades é apresentado no Quadro 2. 
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Quadro 2 

Atividades Pontuação 

Verificação de Percepção (Solfejo e leitura rítmica) 60 

Ou Verificação de Interpretação em Instrumento Musical, Regência, Composição, ou 

Produção Musical 
240 

Total 300 

 

Na Verificação de Percepção (Etapa 1), os(as) candidatos(as) serão avaliados(as) quanto ao 1) Ritmo e à 2) Afinação 

(para o Solfejo) e quanto ao 1) Ritmo e 2) Pulsação (Leitura Rítmica). Na Verificação de Interpretação da habilitação 

“Educação Musical”, serão avaliados(as) quanto ao 1) Ritmo, 2) Habilidade Técnica, 3) Interpretação, Musicalidade 

e Afinação, e 4) Leitura Compreensão e Fluência da Peça de Confronto.  

Serão considerados na classificação os(as) candidatos(as) que atenderem às seguintes condições:  

a) Realização de TODAS as atividades indicadas na Verificação de Habilidades e Conhecimentos 

Específicos, no prazo e condições estipuladas no Edital; 

b) Pontuação maior que ZERO em cada uma das etapas; 

c) Resultado total da Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos igual ou superior a 100 (cem) 

pontos. 

Os(As) candidatos(as) que realizarem suas provas de forma remota ou presencial disputarão igualmente as 

vagas disponibilizadas no Edital Nº 27/2022, sendo a colocação final deste VHCE definida exclusivamente pela 

pontuação final obtida pelo(a) candidato(a). 
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MED, Bohumil. Teoria da música. Brasília: Musimed, 1996. 



 

26 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 27/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO PROGRAMA 

UFGInclui – INDÍGENAS E NEGROS(AS) QUILOMBOLAS – 2023 

 

ANEXO VII – OBJETIVOS, PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PROGRAMA DAS 

PROVAS AOS CURSOS QUE EXIGEM VERIFICAÇÃO DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS 

ESPECIFICOS (VHCE) – MODALIDADE REMOTA 

 

 

1. OBJETIVOS 

1.1 Na Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos – VHCE – para para o curso de Música 

Licenciatura em Educação Musical, o(a) candidato(a) deverá demonstrar: 
• Capacidade de perceber, apreciar e analisar música. 

• Capacidade de reconhecer, traduzir, interpretar e reproduzir a linguagem musical. 

• Criatividade e habilidade técnica em um instrumento musical ou canto. 

 

2. PROCEDIMENTOS 

2.1 A VHCE para o curso de Música Licenciatura em Educação Musical será realizada por meio de: 
• Solfejo musical e leitura rítmica à primeira vista. 

• Peça de Confronto: leitura de uma obra musical através do canto ou instrumentos musicais, conforme os respectivos 

programas. 

• Interpretação de peças significativas do repertório do instrumento musical ou canto. 

 

2.2 FORMAS DE REALIZAÇÃO DA VHCE 

2.2.1 A forma de realização da Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos – VHCE – para o curso 

de Música (Bacharelado e  Licenciatura) ocorrerá conforme quadro 1: 

 

Quadro 1 

Curso/Grau Acadêmico Habilitação Forma de realização da VHCE 

Música/Licenciatura Educação Musical Remoto ou Presencial, à escolha do(a) candidato(a) 

 

2.3 ETAPAS 

2.3.1 A verificação de habilidades e conhecimentos específicos será desenvolvida em 2(duas) Etapas para todas as 

habilitações, conforme descrito a seguir: 

2.3.1.1 Etapa I – Verificação de Percepção – PARA TODOS OS(AS) CANDIDATOS(AS); 

2.3.1.2 Etapa II – Verificação de Interpretação em Instrumento Musical, Regência ou Composição – somente para 

os(as) candidatos(as) das habilitações EDUCAÇÃO MUSICAL. 

 

2.3.1.1 Etapa I - Verificação de Percepção – PARA TODOS OS(AS) CANDIDATOS(AS) 

A Verificação de Percepção consiste na realização, pelo(a) candidato(a), de um Solfejo Musical (trecho rítmico-

melódico) e uma Leitura Rítmica (trecho rítmico). Será avaliada a capacidade do(a) candidato(a) de ler, interpretar e 

reproduzir tais trechos melódicos e rítmicos. A seguir, a descrição de cada uma dessas atividades: 

a) Solfejo Musical: leitura cantada de um trecho rítmico-melódico baseado em uma escala maior ou menor. Antes de 

iniciar o solfejo, o(a) candidato(a) pode se orientar a partir do diapasão e/ou entoar a escala correspondente à 

tonalidade do trecho, mas não será exigida altura absoluta. Avaliam-se nesta atividade a afinação (entoar graus, com 

os respectivos nomes das notas, conforme apresentadas na escala maior ou menor), e o respectivo ritmo do solfejo. 

Os candidatos deverão demonstrar capacidade de leitura musical nas claves de Sol e Fá, exceto os(as) candidatos(as) 

para a habilitação composição que deverão, também, ser capazes de ler na clave de Dó na 3ª linha. 

b) Leitura Rítmica: leitura de um trecho rítmico, escrito em uma ou duas linhas simultâneas, com indicação de 

fórmula de compasso. Sua reprodução poderá ser feita com a combinação de voz e palmas ou mãos direita e esquerda 

percutindo - a critério do(a) candidato(a). Será avaliada a precisão rítmica, assim como a coordenação motora e a 
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capacidade de manter a pulsação. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

a)  As partituras do Solfejo Musical e da Leitura Rítmica serão disponibilizadas no endereço eletrônico < 

www.institutoverbena.ufg.br>, após o período de inscrições, na data prevista no Cronograma do Processo Seletivo 

(Anexo I).  

b) A partir da data de publicação das partituras do Solfejo Musical e da Leitura Rítmica, o(a) candidato(a) terá 5 

(cinco) dias para fazer o upload do vídeo, que deve ser hospedado em sua conta pessoal no youtube ou em drive de 

compartilhamento em nuvem (por exemplo: google drive; dropbox etc.), com acesso livre (aberto), no qual qualquer 

pessoa com o link possa acessá-lo, e enviar este link no Portal do(a) Candidato(a) no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br>.  

c) Orientações para gravação do vídeo estão no item 3 deste Anexo (Orientações para gravação do Vídeo). Caso não 

envie dentro deste prazo, o(a) candidato(a) será desclassificado. 

d)  O(a) candidato(a) deverá gravar ambas as atividades (Solfejo Musical e Leitura Rítmica) em único vídeo, sem 

edições, com duração total máxima de 3 minutos.  

 

2.3.1.2 Etapa II - Verificação de Interpretação em Instrumento Musical, Regência ou Composição – 

CONFORME HABILITAÇÃO ESCOLHIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO 

A Verificação de Interpretação em Instrumento Musical, Regência ou Composição consiste na:  

a) Realização de exercícios selecionados (como escalas ou progressões harmônicas previamente escolhidas pela 

banca). Quando a tonalidade não estiver definida neste anexo, esta será disponibilizada no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br>, após o período de inscrições, na data prevista no Cronograma do Processo Seletivo 

(Anexo I). A partir da data de publicação das tonalidades no site do Instituto Verbena/UFG, o(a) candidato(a) terá 5 

(cinco) dias para fazer o upload do vídeo, que deve ser hospedado em sua conta pessoal no youtube ou em drive de 

compartilhamento em nuvem (por exemplo: google drive; dropbox etc.), com acesso livre (aberto), no qual qualquer 

pessoa com o link possa acessá-lo, e enviar este link no Portal do(a) Candidato(a) no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br>. Demais orientações para gravação do vídeo no item 3 deste Anexo (Orientações 

para gravação do Vídeo). Caso não envie dentro deste prazo, o(a) candidato(a) será desclassificado. 

b) Execução da Peça de Confronto, definida previamente pela banca examinadora. Cada instrumento terá a 

partitura de sua peça de confronto disponibilizada no endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br > após o 

período de inscrições, na data prevista no Cronograma (Anexo I). A partir da data de publicação da partitura no site 

do Instituto Verbena/UFG, o(a) candidato(a) terá 5 (cinco) dias para fazer o upload do vídeo, que deve ser hospedado 

em sua conta pessoal no youtube ou em drive de compartilhamento em nuvem (por exemplo: google drive; dropbox 

etc.), com acesso livre (aberto), no qual qualquer pessoa com o link possa acessá-lo, e enviar este link no Portal do(a) 

Candidato(a) no endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br>. Demais orientações para gravação do vídeo no 

item 3 deste Anexo (Orientações para gravação do Vídeo). Caso não envie dentro deste prazo, o(a) candidato(a) será 

desclassificado. 

c) Reconhecimento de habilidades em Composição ou Regência - válido para as referidas habilitações (como a 

análise do portifólio do(a) candidato(a), realização de improvisos ao instrumento, regência de compassos simples, 

dentre outros, conforme descrição abaixo).  

d) Interpretação, pelo(a) candidato(a), de peças significativas do repertório de seu instrumento musical. O(a) 

candidato(a) deve preparar as peças de acordo com a Habilitação escolhida no ato da inscrição, conforme descrição a 

seguir. 

 

MÚSICA – LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO MUSICAL – Prova Remota  

O(a) candidato(a) à habilitação EDUCAÇÃO MUSICAL deverá fazer upload, no Portal do(a) Candidato(a), em 

<www.institutoverbena.ufg.br> no site do Instituto Verbena/UFG, os links de 3 (três) videos, de acordo com os prazos 

estabelecidos no Cronograma (Anexo I): 

 

a. 1 (um) vídeo com duração máxima de 3 minutos contendo a realização do Solfejo Melódico e da Leitura 

Rítmica (descritos no item 11.3.1.1 – Etapa I); 

b. 1 (um) vídeo com duração máxima de 3 minutos contendo a realização da Peça de Confronto no seu 
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instrumento (a partitura de cada instrumento será disponibilizada no endereço eletrônico 

<www.institutoverbena.ufg.br > na data estabelecida no Cronograma - Anexo I, conforme descrito no item 

11.3.2.1 – Etapa II); 

c. 1 (um) vídeo com duração máxima de 10 minutos contendo a realização do Repertório: três peças de estilos ou 

gêneros contrastantes. Exemplos de estilo: Barroco, Clássico, Neoclássico, Romântico, Contemporâneo etc.; 

exemplos de gênero: bossa nova, valsa, choro, jazz, samba, baião, tarantela, tango etc.  

 

ATENÇÃO: 

Para a gravação do vídeo, o(a) candidato(a) deverá providenciar seu instrumento musical, bem como os demais 

equipamentos  necessários, por exemplo: caixas de som, cabos, amplificadores, pedais e outros. 

Demais orientações para gravação do vídeo no item 3 deste Anexo. 

 

 

3. ORIENTAÇÕES PARA A GRAVAÇÃO DOS VÍDEOS 

  O material audiovisual deverá atender aos seguintes requisitos: 

a. Cada vídeo deve iniciar com o(a) candidato(a) dizendo seu nome completo, número de inscrição, curso a que 

está concorrendo e o nome das obras que irá executar, seguindo imediatamente a execução das peças;  

b. O(a) candidato(a) deve realizar a gravação em ambiente bem iluminado, com pouca reverberação. O(a) 

candidato(a) é o único responsável pela qualidade visual e nitidez sonora do vídeo, sendo certo que a 

indicação de link corrompido, com baixa qualidade, com acesso restrito ou fora dos padrões indicados 

acarretará a desclassificação sumária do(a) candidato(a); 

c. Durante sua execução no vídeo, o(a) candidato(a) deverá manter seu rosto claramente visível; 

d. A gravação deverá ser realizada por apenas uma câmera fixa e não deverá haver qualquer tipo de edição no 

audio e/ou vídeo (cortes, adição de efeitos ou qualquer outro tipo de edição que desconfigure a originalidade 

do vídeo) ou manipulação do conteúdo do material audiovisual. Aconselha-se aos(às) candidatos(as) reverem 

as suas gravações antes e depois de fazer o upload para garantir que sejam de boa qualidade e acessíveis pela 

banca; 

e. O solfejo, leitura rítmica, peças e exercícios devem ser gravados conforme instruções apresentadas para cada 

habilitação; 

f. Os vídeos devem respeitar as durações máximas (quando houver indicação). 

g. Os vídeos devem ser hospedados previamente no youtube ou em drive de compartilhamento em nuvem (por 

exemplo: google drive; dropbox etc.), com acesso livre (aberto), no qual qualquer pessoa com o link possa 

acessá-lo. 

h. Os vídeos devem estar nos formatos .avi ou .mp4;  

i. Após a data de envio, o video deve permanecer disponível no link enviado pelo(a) candidato(a) até a 

finalização do processo seletivo. O(a) candidato(a) é o único responsável pela disponibilidade do vídeo no 

momento da avaliação da banca, e posteriormente, em caso de recurso. 

j. O link dos vídeos a serem enviados devem ser nomeados antes do envio com o nome do(a) candidato(a) e 

habilitação pretendida;  

k. Não será aceito nenhum tipo de material audiovisual enviado fisicamente para o Instituto Verbena/UFG. 

Somente os arquivos devidamente enviados de forma online, e nos formatos indicados, serão avaliados.  

l. É de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) o envio correto do vídeo para a Prova de 

Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos, bem como seu conteúdo.  

 

 
4.1 A nota final da Prova de Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos será o resultado da somatória 

das notas das duas etapas listadas no item 2.3 deste Anexo: Verificação de Percepção (Etapa I), com valor máximo 

de 60 pontos, e Verificação de Interpretação em Instrumento Musical, Regência ou Composição (Etapa II), com 

valor máximo de 240 pontos, totalizando 300 pontos. O valor de cada uma das atividades é apresentado no Quadro 2. 

 

 

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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Quadro 2 

Atividades Pontuação 

Verificação de Percepção (Solfejo e leitura rítmica) 60 

Verificação de Interpretação em Instrumento Musical, Regência, Composição, Canto 

Popular, Instrumento Popular e Produção Musical 
240 

Total 300 

 
Na Verificação de Percepção (Etapa I), os(as) candidatos(as) serão avaliados(as) quanto ao 1) Ritmo e à 2) Afinação 

(para o Solfejo) e quanto ao 1) Ritmo e 2) Pulsação (Leitura Rítmica). Na Verificação de Interpretação em 

Instrumento Musical, Regência ou Composição (Etapa II), os(as) candidatos(as) da habilitação “Educação 

Musical” serão avaliados(as) quanto ao 1) Ritmo, 2) Habilidade Técnica, 3) Interpretação, Musicalidade e Afinação, e 

4) Leitura Compreensão e Fluência da Peça de Confronto.  

 

Serão considerados na classificação os(as) candidatos(as) que atenderem às seguintes condições:  

a. Envio das gravações de TODAS as atividades indicadas na Verificação de Habilidades e Conhecimentos 

Específicos, no prazo e condições estipuladas no Edital; 

b. Pontuação maior que ZERO em cada uma das etapas; 

c. Resultado total da Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos igual ou superior a 100 (cem) pontos. 

 

Os(As) candidatos(as) que realizarem suas provas de forma remota ou presencial disputarão igualmente as vagas 

disponibilizadas no Edital Nº 27/2022, sendo a colocação final deste VHCE definida exclusivamente pela pontuação 

final obtida pelo(a) candidato(a). 
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1. DAS CHAMADAS 

2. DAS FASES DA MATRÍCULA 

3. DAS CONDIÇÕES PARA A MATRÍCULA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 27/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO PROGRAMA 

UFGInclui – INDÍGENAS E NEGROS(AS) QUILOMBOLAS – 2023 

 
ANEXO VIII – DAS CHAMADAS E DA MATRÍCULA 

 

1.1 As publicações da relação de candidatos(as) aprovados(as) para as matrículas deste Processo Seletivo serão     

realizadas     no     endereço     eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br>, nas datas previstas no Cronograma do 

Processo Seletivo (Anexo I), sendo responsabilidade do(a) interessado(a) acompanhá-las. 

1.2 A UFG realizará a convocação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em Primeira Chamada no período previsto 

no Cronograma do Processo Seletivo (Anexo I). 

1.3 Após a Matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em Primeira Chamada, caso haja vagas remanescentes, 

oriundas de matrículas não efetivadas e/ou desistência de candidato(a) matriculado(a), o Instituto Verbena divulgará 

a relação dos(as) candidatos(as) aprovados em Segunda Chamada, no período determinado no Cronograma do 

Processo Seletivo (Anexo I). 

1.4 A UFG reserva-se o direito de alterar o cronograma e o formato das Chamadas e/ou realizar quantas Chamadas 

subsequentes forem necessárias para o preenchimento das vagas. 

1.4.1  As condições acima também se aplicam em  situações de ameaça à vida dos(as) candidatos(as) e dos(as)  

colaboradores(as) do processo de Matrícula. 

 

2.1 Cada fase da Matrícula é obrigatória. Haverá perda da vaga caso o(a) candidato(a) não tenha realizado uma 

das fases previstas de acordo com a Chamada em que foi aprovado(a). 

2.2 A Matrícula para os(as) candidatos(as) aprovados(as) em 1ª e 2ª Chamadas no Processo Seletivo, para ingresso 

em 2023/1, terá a seguinte fase:  

a) Primeira Fase -  Matrícula Presencial - o(a) candidato(a) deverá entregar a documentação exigida para a 

Matrícula Presencial (item 4),  no local determinado para a Matrícula Presencial, nas datas e horários definidos no 

item 6. 

2.3 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), conforme datas determinadas no Cronograma do Processo 

Seletivo (Anexo I), atender todos os requisitos necessários para a Matrícula Presencial e apresentar a documentação 

exigida (item 4) para a realização da mesma, conforme sua opção de participação/aprovação no certame, sob pena de 

perder o direito à vaga. 
 

3.1 Somente será matriculado(a) na UFG, o(a) candidato(a) aprovado(a) que efetivamente comprovar ter concluído, 

em conformidade com a legislação, o Ensino Médio ou curso equivalente que permita a continuidade de estudos em 

nível superior (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – Lei nº 9.394/1996) e apresentar a documentação 

exigida (item 4 deste Anexo), conforme categoria de participação neste Processo Seletivo. Caso contrário, perderá o 

direito à vaga. 

3.2 Considerando a similaridade dos requisitos exigidos neste Processo Seletivo e a Lei de Reserva de Vagas (Lei 

nº12711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016), na Matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as) neste Processo 

Seletivo serão envolvidas as Comissões de Escolaridade e de Heteroidentificação (Anexo IX). Neste sentido, a 

Comissão de Escolaridade verificará se o(a) candidato(a) realizou o Ensino Médio integralmente em escola pública 

(1º, 2º e 3º anos e 4º ano, no caso dos Institutos Federais) e a Comissão de Heteroidentificação analisará as 

características fenotípicas dos(as) candidatos(as) aprovados(as) como Negros(as) Quilombolas e a condição étnica e 

pertencimento étnico dos(as) candidatos(as) aprovados(as) como Indígenas. 
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4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A MATRÍCULA 

3.3 Todos(as) os(as) candidatos(as) aprovados(as) neste Processo Seletivo deverão comprovar que cursaram 

integralmente o Ensino Médio em escola pública (1º, 2º e 3º anos e, 4º ano, no caso dos Institutos Federais). 

3.3.1 Consideram-se escolas públicas as instituições de ensino de que trata o inciso I do caput do Art. 19 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei n. 9.394/1996). Neste sentido, NÃO poderão concorrer às vagas neste 

Processo Seletivo candidatos(as) que tenham realizado o Ensino Médio em escolas estrangeiras, mesmo aquelas vinculadas 

ao poder público de outro país, ou que, por qualquer outra razão, não se enquadrem na definição de escola pública. 

3.3.2 Ainda considerando a similaridade dos requisitos exigidos neste Processo Seletivo e a Lei de Reserva de 

Vagas, NÃO poderão concorrer às vagas deste Processo Seletivo os(as) candidatos(as) que tenham estudado em 

algum momento em escolas particulares parte do Ensino Médio (Art. 19, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - Lei n.9.394/1996), ainda que com bolsa de estudos. 

3.3.3 As escolas comunitárias (Art.19, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei n.9.394/1996) NÃO 

são consideradas instituições da rede pública de ensino para fins de participação neste Processo Seletivo. 

3.3.4 As instituições de ensino a que se referem os subitens 3.3.2 e 3.3.3 podem também qualificar-se como 

confessionais e serem certificadas como filantrópicas, na forma da Lei (Art. 19,§ 1º e § 2º da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - Lei n. 9394/2016). Dessa forma, NÃO são consideradas instituições da rede pública de ensino 

para fins de participação neste Processo Seletivo. 

3.3.4.1 As escolas pertencentes ao Sistema S (Sesc, Senai, Sesi e Senac), escolas conveniadas ou ainda fundações ou 

instituições similares NÃO são consideradas instituições da rede pública de ensino para fins de participação neste 

Processo Seletivo. 

3.3.5 Os(As) candidatos(as) que tenham cursado, em algum momento, parte do ensino médio em escola que não seja 

pública, mesmo que não tenha chegado a concluir ou não ser aprovado(a) em alguma série ou ano letivo nessa 

escola, ou que tenha cursado novamente a mesma série ou ano letivo em escola pública, NÃO poderão concorrer às 

vagas deste Processo Seletivo. 

3.4 O(A) candidato(a) que não se apresentar às Comissões descritas no subitem 3.2 perderá o direito à vaga. 

3.5 É permitido ao(à) candidato(a) menor realizar sua Matrícula (qualquer uma das fases), sem o auxílio de  

responsável. 

3.6 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) aprovado(a), comparecer nos locais, dias e horários 

estabelecidos pela UFG, conforme cada Chamada, para realizar a Matrícula Presencial. O não cumprimento deste item 

implica na perda do direito à vaga do seu respectivo curso. 

3.7 Em hipótese alguma será permitida a Matrícula (qualquer uma das fases) condicional ou fora do prazo. 

3.8 O não cumprimento dos subitens acima implica a perda do direito à vaga do seu respectivo curso. 

 

4.1 Documentos pessoais exigidos para todos os(as) candidatos(as) aprovados(as) 

a) Formulário de Pré-Cadastro, preenchido no endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br> , disponibilizado 

no período determinado no Cronograma do Processo Seletivo (não é necessária a impressão do documento) 
b) Documento de identificação (original e uma fotocópia). O(a) candidato(a) nascido(a) fora do Brasil deverá 

apresentar passaporte e a certidão de nascimento (original e uma fotocópia) – obrigatório. 

c) CPF (original e uma fotocópia) – obrigatório. 

d) Certidão de casamento, quando ocorrer mudança de nome (original e uma fotocópia). 

e) Certidão de Quitação Eleitoral, para maiores de 18 anos, disponível no endereço eletrônico 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (obrigatório - original), sendo dispensada, 

mediante comprovação, para: 

• Candidatos(as) que completaram 18 anos após o dia 01/10/2022, véspera do primeiro turno da última eleição; 

• os(as) maiores de 70 anos; 

• os(as) candidatos(as) estrangeiros; 

• os conscritos que estejam cumprindo o serviço militar obrigatório; 

• os(as) que perderam os direitos políticos; 

• os(as) candidatos(as) indígenas (facultativa). 

f) Comprovante de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino (obrigatório - original e 

uma fotocópia), sendo dispensada, mediante comprovação, para: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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• os que completaram ou vão completar 18 anos após o dia 31/12/2022; 

• os maiores de 45 anos; 

• os candidatos estrangeiros; 

• os candidatos indígenas (facultativa). 

g) Uma foto recente, no tamanho 3x4 ou 5x7. 

4.2 Documentos específicos de Escolaridade para todos(as) os(as) candidatos(as) 

a) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente (original e uma fotocópia), registrado no 

órgão competente ou declaração de conclusão do Ensino Médio OU de curso equivalente (original), ou certificado de 

conclusão do Ensino Médio por meio da certificação do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, do Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja OU de exames de certificação de 

competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino (original e uma 

fotocópia). Todos os documentos válidos em território nacional e em língua portuguesa - documento obrigatório. 

b) Histórico escolar do Ensino Médio (original e uma fotocópia), comprovando ter estudado integralmente (1º, 2º e 

3º anos e 4º ano, no caso dos Institutos Federais) o Ensino Médio em Escola Pública, inclusive para os(as) 

candidatos(as) que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino 

Médio – Enem, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja ou de exames 

de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino OU 

declaração da escola, comprovando que o(a) candidato(a) cursou integralmente (1º, 2º e 3º anos e 4º ano, no caso dos 

Institutos Federais) o Ensino Médio em Escola Pública (original e uma fotocópia) – documento obrigatório. 

c) caso o(a) candidato(a) tenha estudado em escola pública extinta e não possua Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio ou de curso equivalente, devidamente registrado, e histórico escolar, deverá apresentar no ato da 

Matrícula Presencial documento expedido pelo Acervo de Escolas Extintas que comprove a conclusão do Ensino 

Médio ou de curso equivalente e ter estudado integralmente (1º, 2 º e 3 º anos e 4º ano, no caso dos Institutos 

Federais) o Ensino Médio ou curso equivalente em Escola Pública (original e uma fotocópia) - documento obrigatório. 

4.3 Documentos específicos para comprovação da condição de Negro(a) (Preto(a) e Pardo(a) e de Indígena 

(Documentos obrigatórios) 

4.3.1 Os(As) candidatos(as) autodeclarados(as) Negros(as) (Pretos(as) e Pardos(as) – PP) deverão apresentar 

autodeclaração (disponibilizada na época da Matrícula Presencial no endereço eletrônico < 

www.institutoverbena.ufg.br>, devidamente preenchida, devendo ser assinada na presença da Comissão de 

Heteroidentificação durante a entrevista presencial com o(a) candidato(a). 

4.3.1.1 A aferição da condição autodeclarada será realizada durante a entrevista com o(a) candidato(a) e filmada, em 

consonância com a Portaria Normativa nº04/2018 MPOG e Portaria Normativa MEC nº18/2012 (alterada pelas 

Portarias MEC nº 9/2017 e nº1.117/18). 

4.3.1.2 Na entrevista, a autodeclaração do(a) candidato(a) Negro(a) (Preto(a) e Pardo(a) – PP) será aferida com 

critério único e exclusivamente as características fenotípicas dos(as) candidatos(as), tais como a cor da pele associada 

às demais marcas ou características da população negra (formato do nariz, textura de cabelos e lábios) que, em 

conjunto, atribuem ao sujeito a aparência racial negra, cotejadas nos contextos relacionais locais. 

4.3.1.3 A atuação da Comissão de Heteroidentificação obedecerá ao disposto na Portaria Normativa UFG n° 

1049/2019 que disciplina os procedimentos de composição e atuação da Comissão de Heteroidentificação face a 

autodeclaração dos(as) candidatos(as) que acessarem políticas de ações afirmativas na UFG (candidatos(as) 

negros(as) e indígenas SISU, candidatos(as) Negros(as) Quilombolas e Indígenas UFGInclui e candidatos(as) 

Negros(as) e Indígenas na Pós-graduação), previstos nos editais específicos. 

4.3.2 Os(as) candidatos(as) autodeclarados(as) Indígenas (I) deverão apresentar autodeclaração (disponibilizada na 

época da Matrícula Presencial no endereço eletrônico < www.institutoverbena.ufg.br>, devidamente preenchida, 

devendo ser assinada na presença da Comissão de Heteroidentificação, durante a entrevista presencial com o(a) 

candidato(a) , em consonância com a Portaria Normativa MEC nº18/2012 (alterada pelas Portarias MEC nº9/2017 e nº 

1.117/18) e uma fotocópia do Registro Administrativo de Nascimento de indígena (RANI) ou Equivalente; OU uma 

declaração da Comunidade Indígena sobre a condição étnica do(a) candidato(a), assinada por três representantes da 

comunidade (cacique, professores(as), entre outros(as) membros da comunidade – todos(as) Indígenas), com nº de 

documento de identificação, endereço e telefone de contato (disponibilizada no endereço eletrônico 
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5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A MATRÍCULA 

<www.institutoverbena.ufg.br>. Nesta entrevista para verificação da veracidade da autodeclaração serão considerados 

a condição étnica e de pertencimento étnico do(a) candidato(a). 

4.3.3 O(a) candidato(a) que não comparecer pessoalmente às entrevistas descritas acima perderá o direito à vaga. 

4.3.4 Conforme disposto no Parágrafo Único do Art. 10º da Portaria Normativa n. 04/18, o(a) candidato(a) que 

recusar a realização da filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação será eliminado(a) do processo de 

Matrícula. 

5.1 Os documentos exigidos no ato da Matrícula Presencial estão especificados no item 4. 

5.2 A Matrícula Presencial NÃO será realizada sem a apresentação dos documentos considerados obrigatórios, 

ficando o(a) candidato(a) excluído(a) do processo seletivo e sem direito à vaga. Os demais documentos, caso não 

sejam entregues no período da Matrícula Presencial, deverão ser entregues obrigatoriamente, em momento posterior, 

no Centro de Gestão Acadêmica (CGA) ou Seccional do CGA em Goiás, sob pena da perda da vaga. 

5.2.1 A Certidão de Quitação Eleitoral e o Comprovante de Quitação com o serviço militar, excepcionalmente, 

poderão ser entregues até 120 (cento e vinte dias) após a realização da Matrícula Presencial, no Centro de Gestão 

Acadêmica (CGA) e Seccional do CGA. 

5.2.2 Adocumentação exigida para a matrícula atenderá a Lei nº 13.726/2018, no que couber. 

5.3 Os documentos para a Matrícula Presencial deverão obedecer aos seguintes quesitos: 

a) as fotocópias deverão ser legíveis e constar obrigatoriamente frente e verso, quando for o caso; 

b) as fotocópias dos documentos pessoais deverão ser, preferencialmente, organizadas em uma única folha; 

c) as fotocópias deverão ser obrigatoriamente acompanhadas dos documentos originais do(a) candidato(a) ou 

autenticadas em cartório; 

d) serão considerados documentos de identificação para a Matrícula Presencial - os documentos expedidos pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pela Diretoria Geral da Polícia Civil, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar e 

pela Polícia Federal, bem como o passaporte e as carteiras expedidas por ordens, conselhos ou ministérios; 

e) em caso de perda ou roubo do documento de identidade, é necessário apresentar boletim de ocorrência no ato da 

Matrícula Presencial; 

f) os(as) candidatos(as) que completaram ou vão completar 18 anos após o dia 31/12/2022 e que foram dispensados 

da entrega do comprovante de quitação com o serviço militar terão até 120 (cento e vinte dias) após a realização da 

Matrícula Presencial para entregar uma fotocópia do respectivo documento no CGA e Seccional do CGA em Goiás, 

acompanhada do original. Após esse prazo, será cancelada a Matrícula do(a) candidato(a) que não apresentar o 

referido documento, sendo o(a) estudante inativado(a) do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA); 

g) os(as) candidatos(as) que entregarem a declaração de conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente terão 

até 120 (cento e vinte dias) após a realização da Matrícula Presencial para entregar no CGA e Seccional do CGA 

em Goiás, uma fotocópia do certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente, registrado 

no órgão competente (documento válido em todo território nacional e em língua portuguesa), acompanhado do 

original. Após esse prazo, será cancelada a Matrícula do(a) candidato(a) que não apresentar o referido documento, 

sendo o(a) estudante inativado(a) do SIGAA. 

h) os(as) candidatos(as) que entregarem a declaração da escola, comprovando que cursaram integralmente (1º, 2º e 3º 

anos e 4º ano, no caso dos Institutos Federais) o Ensino Médio em escola pública, terão até 120 (cento e vinte dias) 

após a realização da Matrícula Presencial para entregar no CGA ou Seccional do CGA em Goiás, uma fotocópia do 

histórico escolar do Ensino Médio, acompanhado do original. Após esse prazo, será cancelada a Matrícula do(a) 

candidato(a) que não apresentar o referido documento, sendo o(a) estudante inativado(a) do SIGAA. 

5.4 É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) atender os requisitos estabelecidos pela instituição para 

concorrer às vagas deste Processo Seletivo, sob pena de perder o direito à vaga. 

5.5 O(A) candidato(a) aprovado(a) que não concretizar sua Matrícula Presencial por falta da documentação exigida, 

perderá o direito à vaga do seu respectivo curso. 

5.6 O uso de informações falsas ou documentos irregulares ou outros meios ilícitos, mesmo que verificado em 

momento posterior à realização da Matrícula, poderá levar a anulação da Matrícula do(a) candidato(a) nesta 

http://www.institutoverbena.ufg.br/
http://www.institutoverbena.ufg.br/
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6. DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA PRESENCIAL 

instituição, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa. 

6.1 As matrículas de todos(as) candidatos(as) aprovados(as) para 2023/1 e 2023/2 neste Processo serão realizadas em 

conjunto, no período determinado no Cronograma do Processo Seletivo. 

6.2 As matrículas dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em 1ª e 2ª Chamadas neste Processo Seletivo em cursos dos 

Câmpus da Região Metropolitana de Goiânia (Aparecida de Goiânia, Colemar Natal e Silva e Samambaia), com 

ingresso previsto para 2023/1 e 2023/2 serão realizadas no Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua 

Bufáiçal, situado no Câmpus Samambaia, Goiânia- GO, no período definido no Cronograma do Processo Seletivo 

(Anexo I), das 8 às 12h e das 13h às 16h. 

6.3 As matrículas dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em 1ª e 2ª Chamadas, em cursos do Câmpus Goiás, com 

ingresso previsto para 2023/1 serão realizadas na Seccional do Centro de Gestão Acadêmica, situada na Av. Bom 

Pastor, s/n, Setor Areião, Goiás – GO, no período definido no Cronograma do Processo Seletivo (Anexo I), das 8 às 

12h e das 13h às 16h. 

6.4 Os(as) candidatos(as) aprovados em 1ª e 2ª Chamadas deverão obrigatoriamente entregar a documentação (item 

4) exigida para a Matrícula Presencial, no local de matrícula e horários informados nos subitens 6.1 e 6.2, no período 

determinado no Cronograma do Processo Seletivo, sob pena da perda da vaga. 
 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 O(a) candidato(a) poderá interpor recurso em caso de indeferimento de matrícula. 

7.1.1 O prazo para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos 

Processos Seletivos da UFG (Resolução CONSUNI n.32R/2017) consta do Cronograma do Processo Seletivo (Anexo 

I). O encaminhamento do recurso deverá ser realizado no endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br>. 

7.1.2 Caso o(a) candidato(a) obtenha parecer de indeferimento de matrícula em mais de uma Comissão, deverá 

interpor recurso para cada Comissão em separado, ou seja, um recurso para cada Comissão. 

 7.2.3 A divulgação das respostas aos recursos contra o indeferimento de matrícula será realizada na data definida no  

Cronograma do Processo Seletivo (Anexo I), no endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br>. 

7.2 Caso o(a) candidato(a) desista do curso na UFG, após realizar Matrícula, deverá oficializar a desistência imediata  

da vaga ocupada, por meio de contato com o Centro de Gestão Acadêmica (CGA) pelo e-mail <arquivo.cga@ufg.br>. 

 7.2.1 Os documentos dos(as) estudantes que solicitarem desistência de curso ficarão à disposição dos mesmos no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término do período de Matrícula, definido no Cronograma do Processo 

Seletivo (Anexo I do edital). Posteriormente, os mesmos serão eliminados. 
 

http://www.cs.ufg.br/
http://www.cs.ufg.br/
http://www.cs.ufg.br/
http://www.cs.ufg.br/
mailto:arquivo.cga@ufg.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 27/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO PROGRAMA 

UFGInclui – INDÍGENAS E NEGROS(AS) QUILOMBOLAS – 2023 

 
ANEXO IX – ATIVIDADES DAS COMISSÕES DE ESCOLARIDADE E HETEROIDENTIFICAÇÃO 

 
A Universidade Federal de Goiás (UFG), a fim de garantir que as vagas reservadas pela Lei de Reserva de Vagas 

(Lei nº 12.711/12, alterada pela Lei nº 13.409/2016) sejam efetivamente ocupadas por candidatos(as) que atendam 

os requisitos solicitados pela referida Lei, criou as Comissões de Escolaridade, de Verificação da Condição de 

Deficiência, de Análise da Realidade Socioeconômica e de Heteroidentificação para ingresso nos cursos de 

graduação, regulamentadas pela Resolução CONSUNI nº 32R/2017. Tendo em vista a similaridade dos requisitos 

exigidos na Lei de Reserva de Vagas e na Resolução CONSUNI/UFG nº 31/2012, atualizada pela Resolução 

CONSUNI nº 98/2021, neste Processo Seletivo serão envolvidas as Comissões de Escolaridade e de 

Heteroidentificação. 

 

São atividades desenvolvidas por cada comissão: 

 

I A Comissão de Escolaridade tem por objetivo verificar se o(a) candidato(a) aprovado(a) neste Processo Seletivo 

cursou integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (1º, 2º e 3º anos e 4º ano, no caso dos Institutos Federais). 

Para esta avaliação é necessário que o(a) candidato(a) apresente documento em que esteja explicitado de forma clara 

em qual escola foi realizada cada série do Ensino Médio, conforme Anexo  VIII do Edital. 

A Comissão de Escolaridade observará: 

• o inciso I do caput do Art. 19 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira), que 

define o que são consideradas escolas públicas;  

• que os (as) candidatos (as) que tenham, em algum momento, cursado em escolas particulares parte do Ensino 

Médio, ainda que com bolsa de estudos,  NÃO poderão concorrer às vagas deste Processo Seletivo; 

• que candidatos(as) que tenham estudado em escolas comunitárias (Art.19, inciso III, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - Lei nº 9.394/1996) NÃO poderão concorrer às vagas deste Processo Seletivo, pois estas 

instituições NÃO são consideradas instituições da rede pública de ensino; 

• que as instituições de ensino particulares e comunitárias podem também qualificar-se como confessionais e 

serem certificadas como filantrópicas, na forma da Lei (Art. 19,§ 1º e § 2º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - Lei nº 9.394/2016). Desta forma, NÃO são consideradas instituições da rede pública de ensino 

para fins de participação neste Processo Seletivo; 

• que as escolas pertencentes ao Sistema S (Sesc, Senai, Sesi e Senac), escolas conveniadas ou ainda fundações 

ou instituições similares NÃO são consideradas instituições da rede pública de ensino para fins de participação 

neste Processo Seletivo; 

• que NÃO poderão concorrer às vagas previstas neste Processo Seletivo, candidato(a) que tenha estudado em 

algum momento parte do ensino médio em escola que não seja pública, mesmo que não tenha chegado a 

concluir ou não ser aprovado(a) em alguma série ou ano letivo nessa escola ou que tenha cursado novamente a 

mesma série ou ano letivo em escola pública; 
• os(as) candidatos(as) que tenham cursado o Ensino Médio em escolas estrangeiras, mesmo aquelas vinculadas 

ao poder público de outro país, NÃO poderão concorrer às vagas deste Processo Seletivo. 

 

II A Comissão de Heteroidentificação tem por objetivo aferir a condição autodeclarada pelo(a) candidato(a) em sua 

autodeclaração como Negro(a) (Preto(a) e Pardo(a)) e Indígena. A verificação será realizada pela Comissão de 

Heteroidentificação, criada e regulamentada pela Resolução CONSUNI nº 32R/2017 e Portaria nº 1.049/2019 UFG. 

Esta comissão atua na fiscalização da aplicação de políticas públicas de Ações Afirmativas da UFG, instituídas pela 

Lei nº12.711/2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino 

técnico de nível médio e dá outras providências (Lei de Cotas) e Resolução CONSUNI n° 29/2008 que cria o 
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Programa “UFGInclui” na Universidade Federal de Goiás e dá outras providências. 

Todos(as) os(as) candidatos(as) autodeclarados(as) Negros(as) (Pretos(as) e Pardos(as)) Quilombolas e Indígenas 

serão submetidos à entrevista individual realizada pela Comissão de Heteroidentificação. 

Para candidatos(as) autodeclarados(as) Negros(as): 

• na entrevista, realizada de forma presencial, a autodeclaração do(a) candidato(a) Negro(a) (Preto(a) e Pardo(a) – 

PP) será aferida como critério único e exclusivamente as características fenotípicas dos(as) candidatos(as) , tais 

como a cor da pele associada às demais marcas ou características da população negra (formato do nariz, textura 

de cabelos e lábios ) que, em conjunto, atribuem ao sujeito a aparência racial negra, cotejadas nos contextos 

relacionais locais; 

• a Comissão de Heteroidentificação, na presença do(a) candidato(a), realizará, conforme a Portaria Normativa nº 

04/2018 MPOG e Portaria nº 1.049/2019 UFG, o procedimento de heteroidentificação que consiste na 

identificação por terceiros da condição autodeclarada. O procedimento da entrevista será gravado; 

• durante a entrevista não será permitido o uso de óculos e de artigos de chapelaria; 

• conforme o disposto no Parágrafo Único do Art. 10 da Portaria Normativa nº 4/2018, o(a) candidato(a) que 

recusar a realização da gravação do procedimento para fins de heteroidentificação será eliminado(a) do 

processo de matrícula. 

Para candidatos(as) autodeclarados(as) Indígenas: 

• autodeclaração do(a) candidato(a) Indígena (I), que deverá ser assinada pelo(a) candidato(a) na presença dos 

membros da Comissão durante a entrevista presencial com o (a) candidato (a); será aferida por meio da 

conferência dos documentos definidos no Anexo VIII, acerca de sua condição étnica e de seu 

pertencimento étnico; 

• a aferição da autodeclaração étnico-racial será aferida por meio da conferência dos documentos definidos no 

Edital, acerca de sua condição étnica e de pertencimento étnico. 

Serão consideradas deferidas as candidaturas que atenderem todos os seguintes requisitos: 

• comparecimento e entrega da autodeclaração, que deverá ser assinada pelo(a) candidato(a) na presença da 

Comissão, durante a entrevista presencial com o(a) candidato(a) , se a entrevista com o(a) candidato(a) for 

remota; 

• apresentação de documento oficial de identificação com foto; 

• para os(as) candidatos(as) Negros(as) Quilombolas, a aferição de traços fenotípicos, tais como a cor da pele, 

associada às demais marcas ou características da população negra (formato do nariz, textura de cabelos e lábios), 

que caracterize o(a) candidato(a) como negro(a) – preto(a) e pardo(a) – pelos(as) membros presentes da 

Comissão de Heteroidentificação, sendo excluídas as considerações sobre ascendência do(a) candidato(a), ou 

seja, não serão consideradas as características fenotípicas de familiares (pai, mãe e avós); 

• para os(as) candidatos(as) Indígenas, entrega e conferência dos documentos definidos no Anexo VIII, acerca 

de  sua condição étnica e de seu pertencimento étnico. 

Conforme Art. 3º da Portaria Normativa nº 04/2018, a Autodeclaração goza de presunção relativa de veracidade. 

Assim, serão consideradas indeferidas as candidaturas em que não forem confirmados os traços fenotípicos que o(a) 

caracterize como negro(a) – preto(a) e pardo(a) – por decisão dos membros da Comissão de Heteroidentificação. Em 

caso de indeferimento formalizado em parecer da Comissão de aferição, caberá recurso em prazo estipulado no 

Cronograma (Anexo I). 
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