
 

 

 
 

 

Entrar no site www.psg.ufu.br clicar em login e entrar entrar no site com 

cpf e senha, conforme quadro abaixo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.psg.ufu.br/


 

Caso não tenha seguir as orientações da prograd abaixo para se 

cadastrar. 

 

 

Ajuda com acesso ao Portal de Serviços PROGRAD/UFU 

Como acessar o portal? 

O usuário do portal deverá informar o seu CPF ou e-mail e clicar em PRÓXIMO. Caso já 

esteja cadastrado, deverá confirmar o nome e digitar a senha pessoal nas próximas telas. 

Não sou cadastrado, o que fazer? 

Digite o CPF no campo indicado. Se o CPF não estiver cadastrado, será redirecionado para 
um formulário de criação de usuário, mas se o CPF já estiver cadastrado e o usuário não 
souber a senha, poderá solicitar uma nova senha. 

Consigo fazer inscrição para cursos e concursos neste Portal? 
SIM. Todos os usuários cadastrados no sistema poderão fazer inscrição e acompanhar os 
editais e cronogramas para ingresso na UFU e concursos. 

Consigo fazer matrícula para ingressar em cursos na UFU? 
SIM. Todos participantes do processos seletivos que estiverem classificados poderão 
acompanhar as chamadas, solicitar matrícula (apenas aprovados) e outras ações 
pertinentes. Se o usuário nunca acessou o portal ou não souber a senha, poderá gerar uma 
nova senha após inserir o CPF na área indicada. Se ainda possui mais dúvidas sobre 
matrícula, veja as Perguntas Frequentes. 

Ainda possuo dúvidas ou estou com dificuldades no acesso, como posso entrar 

em contato? 

Entre em contato com o atendimento: Clique aqui para maiores informações 

 

 

 

Após o realizado o login clicar no Edital PROAE 06/2021, e seguir as 

orientações: 

 

1ª etapa:  inscrições: até dia 1º de setembro 

 

2ª etapa: lista com divulgação para os aprovados para inclusão de 

documentação no sistema psg. (somente os aprovados irão incluir 

documentos) 

 

3ª etapa: recurso: 02 e 03 de setembro 

 

4ª etapa Inclusão de documentos no sistema: 06 a 08 de setembro:  a lista 

está no edital, incluindo o bloco de formulários único: Para alunos de pós 

graduação menos o formulário de certidão de conclusão de ensino 

superior. 

 

http://www.portal.prograd.ufu.br/servicos/ajuda/matricula
http://www.ingresso.ufu.br/atendimento


5ª etapa analise socio econômica: 09 e 10 de setembro 

 

6ª etapa lista preliminar: 13 de setembro 

  

7ª etapa recurso: 14 e 15 de setembro 

 

8ª etapa: lista definitiva: 16 de setembro 

 

9ª etapa: plano de estudos: 10 de setembro a 22 de outubro no link no 

edital  

 

10ª etapa prestação de contas: 22 a 27 de novembro 
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