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APRESENTAÇÃO
Prezado candidato,

O vestibular da UEG mudou e agora o protagonista é você!

Este manual foi elaborado com a finalidade de apresentar as principais mudanças imple-
mentadas no Processo Seletivo 2020/1 e orientar os candidatos que pretendem ingressar 
na Universidade Estadual de Goiás. 

Trata-se de um documento complementar e sua leitura não dispensa a leitura do Edital, 
disponível no site 

      www.estudeconosco.ueg.br

Vestibular UEG, para todos os talentos!

INSCRIÇÕES
Na hora de fazer a inscrição você deverá escolher apenas o curso e a cidade na qual 
deseja fazer as provas (as provas para o curso de Medicina serão realizadas em Goiânia e 
Itumbiara).

Ao se inscrever você deverá indicar no formulário de inscrição: 

•  O curso que deseja concorrer; 
•  A cidade na qual deseja fazer as provas.

A escolha da cidade/câmpus, turno e modalidade se dará, após a classificação dos candi-
datos, no período do preenchimento de vagas.

Os candidatos serão classificados até o limite de vagas oferecidas para cada curso pelo 
sistema universal e pelo sistema de cotas.

As inscrições serão feitas somente via internet, no site        www.estudeconosco.ueg.br
no período estipulado no cronograma. 

É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de sua inscrição. 

TAXA DE INSCRIÇÃO
•  Medicina -    R$ 180,00
•  Arquitetura e Urbanismo   R$ 120,00
•  Demais cursos -   R$ 100,00 

Sua inscrição só será efetivada após o pagamento da taxa.

Você pode solicitar a isenção da taxa de inscrição. Confira no Edital os requisitos.

A solicitação de isenção é individual e será realizada exclusivamente pela internet, no site
       www.estudeconosco.ueg.br     , no período de 11 a 16 de outubro. 



PROVAS
O vestibular será realizado em uma única fase em que serão aplicadas a prova objetiva e 
a redação. Os candidatos para o curso de Medicina ainda farão, no mesmo dia, prova 
discursiva e para isso, terão uma hora a mais para a realização do certame. 

Apenas os candidatos para o curso de Arquitetura e Urbanismo deverão fazer, previa-
mente, prova de habilidades específicas. A prova de habilidades específicas será realizada 
no Câmpus de Ciências Socioeconômicas e Humanas em Anápolis.

Para fazer prova é necessário levar documento original, com foto, impresso. Documentos 
digitalizados não serão aceitos.

PREENCHIMENTO DAS VAGAS
Os candidatos classificados dentro do número de vagas por curso serão convocados, por 
meio de Edital, para escolher até 3 (três) opções de turma (câmpus/modalidade/turno).

A primeira opção escolhida prevalecerá sobre a segunda opção e assim sucessivamente. 
A ordem das opções prevalecerá sobre a ordem de classificação.

Atenção às datas! Caso seja convocado e não faça a opção por pelo menos 1 (uma) turma 
dentro do período estipulado no cronograma, você perderá o direito à vaga. Essa regra é 
válida, inclusive, para cursos com apenas uma opção de turma. 

As turmas serão confirmadas mediante escolha do câmpus/modalidade/turno pelos 
candidatos classificados e convocados em primeira chamada, respeitada a capacidade de 
cada turma.

Somente serão formadas as turmas com o maior número de optantes em primeira opção, 
conforme limite definido no Edital.

Será formada apenas uma turma por câmpus/modalidade/turno.

Caso não seja formada turma da sua primeira opção, ou caso a turma esteja preenchida 
por candidatos melhores classificados, passa-se à análise da sua segunda opção e assim, 
sucessivamente. 

O nome do candidato aprovado, mas que optou por turmas que não foram formadas, 
constará de uma lista de excedentes. Caso haja vagas remanescentes para segunda 
chamada, ele será convocado para escolher uma nova opção. 

Após o processo de preenchimento de vagas, caso confirmada sua vaga na turma escolhi-
da, você será convocado para realizar a matrícula.

Caso não efetue sua matrícula dentro do período previsto no cronograma do edital e/ou 
deixar de apresentar a documentação exigida, perderá o direito à vaga, ficando essa 
disponível para segunda chamada. 



CRONOGRAMA

07 de out.

12 de nov.

24 de nov.

15 de dez.

09 de out. a 
16 de out.

09 de out. a 
11 de nov.

Publicação do Edital

Período de solicitação de 
isenção de taxa 

Período de inscrições 

Último dia de pagamento 
taxa de inscrição

Prova de habilidades específicas 
(Arquit. e Urbanismo)

Provas 
(objetiva + redação + discursiva Medicina)


