
Resultado Final do Edital 05/2019- Disciplina Isolada - 2019/2° Semestre 

 O presente resultado denomina os alunos beneficiados pela Oferta de vagas em disciplinas isoladas, ofertadas dentro das disponibilidades 
estabelecidas e analisadas pela Coordenação de Graduação de Biomedicina e Ciências Biológicas Licenciatura do Instituto de Ciências 
Biológicas da Universidade Federal de Goiás. 

 Após análise e; de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo do Edital 05/2019, segue resultado final:         

NOME IDADE DISCIPLINA SOLICITADA   SITUAÇÃO 

FERNANDA GARCIA DA SILVA 38 
Biologia do Desenvolvimento CLASSIFICADO 
Educação e Saúde CLASSIFICADO 
Biomedicina e Saúde Coletiva CLASSIFICADO 

ELIZETE FELIPE DE MELO  36 Histologia I CLASSIFICADO 
NEURILENE SANTANA PEREIRA 33 Histologia I NÃO CLASSIFICADO 

RALF MELO DE OLIVEIRA 32 
Histologia I NÃO CLASSIFICADO 
Biologia do Desenvolvimento CLASSIFICADO 

JHENIFER FERREIRA GOMES 24 

Histologia I NÃO CLASSIFICADO 
Biologia do Desenvolvimento CLASSIFICADO 
Educação e Saúde CLASSIFICADO 
Bioinformática CLASSIFICADO 

LORENNA ALVES VIEIRA 22 

Histologia I NÃO CLASSIFICADO 
Biologia do Desenvolvimento CLASSIFICADO 
Educação e Saúde CLASSIFICADO 
Bioinformática CLASSIFICADO 

LETÍCIA ROCHA CASTRO 20 
Bioinformática CLASSIFICADO 
Biomedicina e Saúde Coletiva CLASSIFICADO 
Métodos Analíticos em Biomedicina CLASSIFICADO 

MATHEUS FELIPE RODRIGUES FREIRE 20 Biologia do Desenvolvimento CLASSIFICADO 



  Biossegurança CLASSIFICADO 

 

* Por questões administrativas a disciplina ICB0572 Introdução as Análises Clínicas não será ofertada em 2019/1.  

 

Ainda de Acordo com o EDITAL N° 05/2019 CGA/PROGRAD/UFG  

 

 - Os candidatos selecionados para cursar disciplinas e/ou módulos isolados nos cursos de graduação presenciais da UFG na Regional 
Goiânia estão automaticamente convocados, para comparecer na Coordenação de Matrícula do Centro de Gestão Acadêmica - CM/CGA/UFG, 
situada no Prédio da Reitoria, Câmpus Samambaia (Campus II), Goiânia – GO, Guichê III, no horário de 7h30 as 19h30, no período de 25/07 a 
31/07/2019 (exceto sábado e domingo) para realizar cadastro e inscrição na disciplina e/ou módulo isolado (matrícula). 

- O candidato selecionado deverá apresentar documento de identidade para retirar o comprovante de cadastro. 

-  O cadastro e a inscrição em disciplina poderão ser realizados por procuração pública ou procuração particular com firma reconhecida, 
ou ainda, procuração particular acompanhada do documento de identificação original do outorgante, sendo esta autenticada pelo agente 
administrativo confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identificação do signatário (Lei nº 13.726/2018), acompanhada 
de fotocópia do documento de identidade do procurador. 

 -  Caso o candidato seja selecionado em mais de 4 (quatro) disciplinas e/ou módulos isolados, deverá escolher somente 4 (quatro) para 
cursar no semestre, excluindo-se as solicitações restantes. 

-  O comparecimento do candidato, nos dias, local e horário determinados, é obrigatório, conforme estabelecido no item 1 e 2 acima, 
cabendo ao CGA, em caso de não comparecimento, não efetivar o cadastro e matrícula da vaga concedida, e à Unidade Acadêmica e/ou 
Coordenação do curso, realizar outra convocação de candidatos, desde que não haja prejuízo acadêmico ao estudante. 



-  A Unidade Acadêmica e/ou Coordenação de curso da UFG reserva-se o direito de alterar ou cancelar as disciplinas e/ou módulos 
isolados, bem como alterar horário e turma, mesmo após a publicação do resultado do processo seletivo. 

- O CGA indeferirá a inscrição nas disciplinas e/ou módulos isolados que não atenderem ao disposto neste Edital. 

-  É de responsabilidade exclusiva do estudante a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos neste Edital e anexos, bem como 
das normas que regulamentam este processo seletivo, como os respectivos horários de atendimento da UFG e a apresentação dos documentos 
exigidos para solicitação, cadastro e inscrição nas disciplinas e/ou módulos isolados. 

-  O uso de informações falsas ou documentos irregulares ou outros meios ilícitos, mesmo que em momento posterior à Matrícula 
presencial, poderá levar a anulação da matrícula do candidato nesta instituição, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla 
defesa. 

 - A UFG desobriga-se do envio de mensagem eletrônica ou de qualquer outra comunicação direta com os candidatos. 


