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Goiânia, 14 de abril de 2021.

Aos Diretores e Vice-Diretores de Unidades Acadêmicas e Coordenadores e Vice-Coordenadores de Curso
de Graduação – Regional Goiânia,

 

Assunto: Procedimentos para ingresso em disciplinas e/ou módulos isolados dos cursos de graduação
presenciais da UFG, na condição de estudante especial

 

O Centro de Gestão Acadêmica (CGA), diante da iminência da publicação do Edital de Disciplinas e/ou
Módulos Isolados, informa os procedimentos para o processo seletivo de ingresso nestas disciplinas e/ou
módulos isolados, na condição de estudante especial para o primeiro semestre de 2021:

o CGA publicará um Edital principal (Minuta doc. SEI ) com a finalidade de estabelecer as disposições
gerais e preliminares, prazos de solicitações, cadastro e inscrição em disciplinas e/ou módulos isolados dos
candidatos selecionados no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA);

a oferta do quantitativo de vagas em disciplinas e/ou módulos isolados nos cursos, contendo o código/turma e
horário será realizado diretamente pela Unidade Acadêmica e/ou Coordenação de Curso no respectivo
endereço eletrônico dos cursos e constará como um Anexo do Edital principal (Anexo doc. SEI );

a Unidade Acadêmica e a Coordenação de Curso deverão definir a forma e regras (preferencialmente por e-
mail) para o recebimento das solicitações dos candidatos, que, conforme item III 2.1. do Edital, também
poderão ser realizadas em disciplinas e/ou módulos nos quais não foram disponibilizadas vagas no
Anexo supracitado;

Caso a Unidade Acadêmica e/ou Coordenação de Curso opte, no momento das solicitações dos candidatos,
por não utilizar o formulário de Requerimento (anexo doc. SEI ), deverá exigir todas as informações contidas
no documento, por serem indispensáveis para a efetivação do cadastro e inscrição nas disciplinas e/ou
módulos isolados no SIGAA. 

a análise e a publicação dos resultados serão realizados pela própria Unidade Acadêmica e/ou Coordenação
de Curso;

a Coordenação de Curso deverá  autuar um único processo no SEI (assunto – GRADUAÇÃO: ALUNO
ESPECIAL), informando no documento DISCIPLINAS E/OU MÓDULOS ISOLADOS - FORMULÁRIO
DE RESULTADO (anexo doc. SEI ), os candidatos com solicitações deferidas, indicando as disciplinas e/ou
módulos isolados, código e turma a serem registradas no SIGAA, acompanhado dos respectivos
requerimentos de solicitação de cada candidato aprovado e a fotocópia do documento de identificação;

o processo autuado no SEI deverá ser encaminhado ao CGA para cadastro e inscrição nas disciplinas e/ou
módulos isolados.

Outrossim, informamos que após o cadastro no SIGAA, o estudante especial constará na listagem da
turma, todavia não terá acesso as bibliotecas e políticas de assistência estudantil da Universidade.

Informamos ainda que, após conclusão das disciplinas e/ou módulos isolados, o estudante receberá o
Histórico Acadêmico, após realizar solicitação ao CGA. 

À



À oportunidade encaminhamos para conhecimento:

a minuta do Edital principal, que será publicado no endereço eletrônico do CGA no
dia 16/04/2021;  

o modelo do Anexo do Edital principal com oferta de vagas, que deverá ser publicado pelas
Unidades Acadêmicas e/ou Coordenações de curso, nos seus respectivos endereços eletrônicos;

o modelo de requerimento de solicitação de disciplinas e/ou módulos isolados.

       

          CRONOGRAMA DISCIPLINAS/MÓDULOS ISOLADOS 2021-1 - REGIONAL GOIÂNIA     

     

  16/04/2021

 

Publicação de Edital pelo CGA.

  30/04

a

  10/05/2021

Publicação de Anexo do Edital n. XX/2021x de oferta de vagas pelas
Unidades Acadêmicas e Coordenações de Curso nos seus respectivos
endereços eletrônicos.

     17/05 a 

21/05 e 25/05/2021
Período para realização de solicitações de vagas nas Unidades
Acadêmicas e Coordenações de Curso.

31/05/2021
Publicação do resultado preliminar dos candidatos selecionados para
cursar disciplinas e/ou módulos isolados nos respectivos endereços
eletrônicos das Unidades Acadêmicas e/ou Coordenações de Curso.

 01 e 02/06/2021

Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar dos
candidatos selecionados para cursar disciplinas e/ou módulos isolados
nos respectivos endereços eletrônicos das Unidades Acadêmicas e/ou
Coordenações de Curso.

  07/06/2021

Publicação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado
preliminar dos candidatos selecionados para cursar disciplinas e/ou
módulos isolados.

Publicação de resultado final dos candidatos selecionados para cursar
disciplinas e/ou módulos isolados nos respectivos endereços eletrônicos
das Unidades Acadêmicas e/ou Coordenações de Curso.

 11 a 21/06/2021

Período para as Unidades Acadêmicas e/ou Coordenações de Curso
encaminharem ao CGA, via (SEI), o processo com os nomes dos
candidatos com as solicitações deferidas, indicando as disciplinas e/ou
módulos isolados, código e turma a serem registradas no SIGAA,
acompanhado dos respectivos requerimentos de solicitação de cada
candidato aprovado e a fotocópia do documento de identificação.

 05 a 09/07/2021

Período para os candidatos com parecer de deferimento de disciplinas
e/ou módulos isolados, confirmarem, via e-mail ao CGA/Goiânia (exceto
sábado e domingo), que desejam serem inscritos nas referidas disciplinas
e/ou módulos isolados, 

 

Informamos ainda que, caso haja alguma dúvida, entre em contato pelo telefone (62)3521-1088, de segunda a
sexta, das 8h30 às 11h30, ou pelo e-mail matricula.cga@ufg.br.

                       Atenciosamente, 

mailto:matricula.cga@ufg.br


logotipo
Documento assinado eletronicamente por Lawrence Gonzaga Lopes, Diretor, em 15/04/2021, às 17:00,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2004266 e o código CRC D04A146F.
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