
                                                                                                            

    SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL JATAÍ
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

1. informamos  o  Cronograma  das  Mudanças  de  Grau  Acadêmico,  Habilitação  e  Turno  –  2018-1(conforme
Resolução CEPEC n.1446/2016 – Calendário Acadêmico 2017 UFG) e destacamos a importância dos cumprimento
de todos prazos elencados abaixo;

SEMESTRE DATA

Oferta de vagas para Mudanças de Grau Acadêmico, Habilitação e Turno em
2018-1.

16/10/2017

Período para o estudante manifestar,  na respectiva coordenação de curso, o
interesse em pleitear as mudanças de Grau Acadêmico,  Habilitação e Turno
para o 1° semestre/2018.

19/10 a
27/10/2017

Data  limite  para  as  coordenações  de  curso  divulgarem  o  resultado  das
solicitações de Mudanças de Grau Acadêmico, Habilitação e Turno para o 1°
semestre/2018.

10/11/2017

Data limite para as coordenações de curso encaminharem ao CGA ou à suas
Seccionais os formulários dos estudantes contemplados com as Mudanças de
Grau Acadêmico, Habilitação e Turno para o 1° semestre/2018- SOMENTE OS
FORMULÁRIOS DEFERIDOS

17/11/2017

Período  para  os  estudantes  contemplados  com  as  Mudanças  de  Grau
Acadêmico,  Habilitação e  Turno  para  o  1°  semestre/2018 comparecerem ao
CGA ou à suas Seccionais para efetivar as mudanças - OBRIGATÓRIO

29/11 a
07/12/2017

2.  Segue abaixo o quadro de vagas anteriormente disponibilizadas pelas Coordenações de Curso para oferta em
2018-1.Quanto a esta oferta de vagas, informamos que não impedimento legal para que uma Coordenação de Curso
que não tenha disponibilizado vagas para oferta anteriormente e queira realizar uma oferta agora ou aquelas que já
ofertaram, decidam alterar o quantitativo de vagas, uma vez que o Art. 3º, da   Resolução CEPEC n.1395/2016,
permite aos Coordenadores de Curso fazê-lo;

3. O Formulário de Inscrição, encontra-se junto a coordenação do curso, que facilitará o controle das solicitações,
bem como a organização da listagem final dos contemplados com as mudanças;
4. Efetivação  das  mudanças  somente  ocorrerá  após  o  comparecimento  ao  CGA no  período  determinado  no
Calendário Acadêmico.

CURSO

2018-1

Educação Física (bacharelado) – noturno 3

Educação Física (licenciatura) – matutino 5

TOTAL 109

RELATÓRIO DE VAGAS OFERTADAS, CONFORME RESOLUÇÃO CEPEC 
N.1395/2016

TABELA 01 - NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS E PREENCHIDAS NOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO DA UFG – UAE-CISAU - REGIONAL JATAÍ

Vagas 
Ofertadas


