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EDITAL COMPLEMENTAR Nº01/2019 
 

O Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), considerando o disposto na Lei n. 12.711, de 29 de 

agosto de 2012, alterada pela Lei n. 13.409, de 28 de dezembro de 2016, no Decreto n. 7.824, de 11 de 

outubro de 2012, e nas Portarias Normativas do Ministério da Educação (MEC) n. 21, de 5 de 

novembro de 2012 e n. 18, de 11 de outubro de 2012, ambas alteradas pelas Portarias Normativas MEC 

n. 9, de 5 de maio de 2017, e n. 1.117, de 01 de novembro de 2018, torna público o presente edital que 

regulamenta a seleção de estudantes para ingresso nos cursos de graduação presenciais oferecidos pela 

UFG, no 1º e no 2º semestre de 2020, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). 

 

 

1. retifica o item 1.2 do Edital que exclui o curso de Musicoterapia da relação de cursos que não 

ofertam vagas no SiSU. Dessa forma o item passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê:  

1.2 As vagas dos cursos de graduação em Educação Intercultural, Educação no Campo, Música e 

Musicoterapia – que exige Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE) e 

ofertados na modalidade a distância (Resolução CEPEC n.1301/2014), bem como o Processo Seletivo 

do Programa UFGInclui (Resolução CONSUNI N.31/2012) não serão preenchidas pelo SiSU e o 

ingresso a esses cursos será regido por processos seletivos próprios.   

 

Leia-se: 

1.2 As vagas dos cursos de graduação em Educação Intercultural, Educação no Campo, Música - que 

exige Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE) e ofertados na modalidade a 

distância (Resolução CEPEC n.1301/2014), bem como o Processo Seletivo do Programa UFGInclui 

(Resolução CONSUNI N.31/2012) não serão preenchidas pelo SiSU e o ingresso a esses cursos será 

regido por processos seletivos próprios.   

 

 

 

Goiânia, 16 de maio de 2019. 
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