
 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

                  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COORDENADORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS - CAAF 

   PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 

EDITAL Nº 034/2019 
 

 

A Pró-Reitoria  de  Graduação (PROGRAD), a Coordenadoria  de  Ações  Afirmativas  (CAAF), e o 
Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR) no uso de suas atribuições, tornam público o 
presente edital visando a oferta de vagas para as disciplinas de Cálculo 1A e Cálculo 1B, para 

discentes dos cursos de graduação da Regional Goiânia, para o segundo semestre de 2019.  

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Promover alternativas que colaborem para superação da retenção e evasão dos discentes da 
Universidade, em especial os estudantes do Programa UFGInclui. 

 

 1.2. Criar novas estratégias de aprendizado que dialoguem com a experiência acadêmica e cultural dos 
estudantes, propor mecanismos para superação de estigmatizações e estimular ações de ensino-

aprendizado coletivas. 

 

 2. DOS/DAS CANDIDATOS/AS ÀS VAGAS 

 2.1. Estudantes indígenas e quilombolas de diferentes cursos de graduação das Regionais Goiânia 
provenientes de escolas rurais e/ou indígenas e estudantes com baixo índice de prioridade. 

 

 3.  DAS VAGAS 

 3.1.  Serão 25 vagas para Cálculo 1A e 25 vagas para Cálculo 1 B.  

 3.2.  Do total de vagas, 26 vagas de Cálculo 1A e 15 vagas de Cálculo 1 B serão reservadas para 
estudantes indígenas e quilombolas do Programa UFGInclui. As vagas remanescentes poderão ser 

ocupadas por estudantes com baixo índice de prioridade. 

 3.3. Os estudantes deverão solicitar matrícula no segundo período de acréscimo, dias 21 e 22 de 

agosto pelo SIGAA, e os estudantes que optarem por concorrer na modalidade de reserva de vagas 
deverão comparecer presencialmente no Espaço de Convivência - Campus Samambaia e fazer a pré-
inscrição conforme cronograma, item 8.  

 

 3.4.   No   caso   de   não   preenchimento   das   vagas destinadas aos estudantes indígenas e 

quilombolas, caberá remanejamento interno, sendo da competência da PROGRAD e da CAAF tal 
procedimento, que, por sua vez, deve obedecer à ordem geral de classificação do processo seletivo 
regulamentado por este Edital.  

 

 4. INSCRIÇÕES  

 



 

 

 

 

4.1. As inscrições serão realizadas no SIGAA/Portal do Discente, por meio da funcionalidade 
‘Acréscimo de disciplina’, conforme datas definidas no Cronograma – item 8. 

 

5. DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS 

 

5.1. DA DEFINIÇÃO DOS GRUPOS 

Grupo  1.  Estudantes indígenas e quilombolas do Programa UFGInclui; 

 

Grupo 2. Estudantes com baixo índice de prioridade.  

 

5.2. O critério de avaliação será o menor índice de prioridade,  sendo  que  quanto  menor  o IP,  

maior  é  a  prioridade  do candidato em ocupar a vaga dentro de cada grupo.  

 

5.2.1.  Em um segundo momento, caso as vagas destinadas aos estudantes cotistas não tenham sido 
ocupadas pelos candidatos do  Grupo  1,  estas  serão  redirecionadas  aos  candidatos  do  Grupo  2 e  
vice-versa, também sendo considerada a ordem de classificação.  

 

5.3. Após a seleção, havendo empates entre candidatos, ou seja, com a mesma média relativa, o 
critério para desempate deverá ser o inscrito com maior tempo de integralização no curso; ainda, 
permanecendo o empate, será classificado o que tiver menor média global. 

 

5.4. A PROGRAD e a CAAF procederão à classificação e à divulgação dos resultados, conforme 

cronograma deste Edital.  

 

6. INÍCIO DAS AULAS  

6.1. As aulas da turma de Cálculo 1A começarão no dia 26, segunda-feira e as aulas da turma de 
Cálculo 1B começarão no dia 27, terça-feira. 

6.2. Os horários das aulas: 

 

Cálculo 1 A Segundas, terças e quintas das 16h às 17h40 

Cálculo 1 B Terças e quintas das 8h às 10h 

 

 

 7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 7.1. É de inteira responsabilidade do discente manter seu endereço eletrônico e postal atualizados junto 

à UFG para fins de correspondência.  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

8. CRONOGRAMA 

    

 

 

Inscrições 

SIGAA/Portal do Discente  - Acréscimo de disciplina  
 
   21/08 e 22/08/2019 

Inscrição presencial para estudantes indígenas e quilombolas – 
horário: das 10h às 17horas – Local: Espaço de 
Convivência/Campus Samambaia 

 
  21/08 e 22/08/2019 

Análise da Coordenação de curso responsável pela oferta 
 
23/08/2019 

 26/08/2019 (Cálculo 1A) 

Início das aulas 27/08/2019 (Cálculo 1B) 

 

 Goiânia, 20 de agosto de 2019. 

 

 

Marlini Dorneles de Lima 
Coordenação de Ações Afirmativas 

 

 

Suzane de Alencar Vieira 

Coordenação de Inclusão e Permanência 

 

 

Profª. Jaqueline Araújo Civardi  

Pró-Reitora de Graduação/UFG 

    


