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ANEXO I – CALENDÁRIO DE MATRÍCULA
PROCESSO SELETIVO ESPECIAL - EDIÇÃO 2021-1 – Retificado
1. Orientamos que todos os candidatos inscritos neste processo seletivo tenham em mãos todos os documentos
exigidos para a matrícula, antes da convocação em qualquer das chamadas previstas neste calendário, para
evitar eventuais problemas de não apresentação de documentação.
2. Os candidatos da Lista de Espera deverão observar todas as convocações em chamadas sucessivas previstas
no Quadro 1, mesmo que seu nome ou curso não conste em uma delas, pois poderá ocorrer abertura de novas
vagas nos termos deste Edital.
3. No caso de primeiro acesso ao Portal PSG, para evitar transtorno com o recebimento da senha de acesso
realize o procedimento de recuperação de senha apenas 1 vez, seguindo as orientações do item 1.4.2 deste
Edital e aguarde o recebimento do e-mail do sistema informando a senha. Utilize sempre o mesmo navegador
de internet.
4. Para agilizar a análise da matrícula, digitalize corretamente os documentos solicitados. Todas as páginas dos
documentos devem ser digitalizadas, inclusive o verso, e salvas em um único arquivo PDF por documento
(exceto título de eleitor e certidão de quitação eleitoral que devem estar juntos no mesmo PDF). Evite enviar
documentos embaçados, ilegíveis ou cortados. O PDF deverá seguir o padrão do documento a ser enviado.
Não esqueça de verificar os critérios de indeferimento da matrícula no Edital de Procedimentos de Matrícula.

QUADRO 1: CALENDÁRIO DE MATRÍCULA
CHAMADA

DIVULGAÇÃO DA LISTA DE
APROVADOS

SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA*

1ª

Após as 15h do dia 04/11/2021

16h do dia 08 às 16h do dia 10/11/2021

2ª

Às 15h do dia 17/11/2021

16h do dia 17 às 16h do dia 19/11/2021

3ª

Às 15h do dia 22/11/2021

16h do dia 22 às 16h do dia 24/11/2021

4ª

Às 15h do dia 01/12/2021

16h do dia 01 às 16h do dia 03/12/2021

5ª

Às 15h do dia 08/12/2021

16h do dia 08 às 16h do dia 10/12/2021

6ª

Às 15h do dia 15/12/2021

16h do dia 15 às 16h do dia 17/12/2021

7ª

Às 15h do dia 04/01/2022

16h do dia 04 às 16h do dia 05/01/2022

* A documentação para comprovação dos critérios de renda, autodeclaração preto, pardo e indígena (PPI),
condição de pessoa com deficiência (PCD) e documentos de matrícula, devem ser inseridos no Portal de
Serviços da Graduação durante a realização da Solicitação de Matrícula, nos termos deste Edital.
Todos os horários contidos neste calendário têm como referência o horário oficial de Brasília.

Início do semestre letivo 2021/1: 29/11/2021 (Conforme Resolução nº 25/2020, CONGRAD – Calendário
Acadêmico da Graduação)
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