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EDITAL COMPLEMENTAR N.º 01

A Reitora Pro Tempore da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), no uso das atribuições que lhe confere a
Lei n.º 13.634, de 20 de março de 2018, e a Portaria n.º 2.119, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da
Educação (MEC), e considerando:

a) os termos da Portaria n.º 384/2022, de 30 de junho de 2022, do Gabinete da Reitoria da UFCAT, que
mantém no âmbito da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) os procedimentos acadêmicos e
administrativos disciplinados pelas normas da Universidade Federal de Goiás;

b) o disposto na Portaria Normativa n.º 21, de 05 de novembro de 2012, do Ministério da Educação
(MEC), alterada pelas Portarias Normativas n.º 9, de 05 de maio de 2017 (MEC) e n.º 1.117, de 01 de
novembro de 2018, bem como os Editais SESu/MEC nº 105, de 11 de outubro de 2022 e Gabinete/MEC nº 2,
de 26 de janeiro de 2023, retifica o processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação da UFCAT, no 1º
semestre de 2023.

1. Inclui, no Anexo IV - Instruções acerca da documentação para a Matrícula Online -, os subitens 1.5.4 e 1.5.5
com as seguintes redações:

1.5.4 As dúvidas/solicitações de informações concernentes ao formulário de matrícula e aos arquivos devem
ser apresentadas à Comissão de Processos Seletivos e às Comissões de Matrícula até às 16h30 do último dia
de matrícula previsto no Cronograma do Processo Seletivo (Anexo II).
1.5.5 A UFCAT não se responsabilizará pelo não preenchimento do formulário de matrícula em decorrência de
dúvidas/solicitações de informações que venham a ser apresentadas após às 16h30min horas do último dia de
matrícula previsto no Cronograma do Processo Seletivo (Anexo II).

2. Retifica o subitem 2.1.1, p), do Anexo V - Atividades das Comissões de Escolaridade, Análise da Realidade
Socioeconômica, Heteroidentificação e de Verificação da Condição de Deficiência para ingressantes nos
cursos de graduação da UFCAT aprovados(as) pela Lei de Reserva de Vagas -, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

Onde se lê:

2.1.1, p) O tamanho máximo do arquivo único contendo a autodeclaração e as fotos coloridas deverá ser de
50MB.

Leia-se:

2.1.1, p) O tamanho máximo de cada arquivo (autodeclaração e fotos coloridas) deverá ser de 10MB.

Catalão, 17 de fevereiro de 2023.
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