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ANEXO I 

Calendário de Chamadas e Matrículas 
 

Datas Horários Evento / Procedimento 

De 6 a 14 de 
abril de 2021 

De 6/4 até as 
23h59min. do dia 
14/4/2021 

Inscrições no SiSU, exclusivamente pela Internet, que deverão ser efetuadas por meio 
do Portal do Ministério da Educação, no endereço www.mec.gov.br 

16 de abril de 
2021 

a critério do 
MEC 

Divulgação dos resultados da Primeira Chamada, exclusivamente pela Internet, para 
consulta por meio do Portal do Ministério da Educação, no endereço www.mec.gov.br 

19 a 23 de abril 
de 2021 

De 19/4 até as 
23h59min.  do dia 
23/4/2021 

Requerimento de Matrícula dos Convocados na 1ª Chamada.  
 
A ser realizado virtualmente pelo candidato no endereço eletrônico indicado nas 
orientações da convocação e dentro do prazo definido. 
 
a) Candidatos dos GRUPOS 1 e 2 encaminhar os documentos para o procedimento de 
avaliação socioeconômica e os documentos do item b;  
 
b) Candidatos dos GRUPOS 3, 4 e 5 e os demais candidatos acima relacionados devem 
encaminhar a cópia dos seguintes documentos: RG e Comprovante de conclusão do 
Ensino Médio;  
 
c) Candidatos dos GRUPOS 1D, 2D, 3D e 4D devem encaminhar os documentos para 
verificação da condição de Pessoa com Deficiência e os documentos do item b. Os 
documentos para verificação de Pessoa com Deficiência deverão ser enviados 
exclusivamente em formulário eletrônico a ser informado nas orientações da convocação. 
 
d) Candidatos dos GRUPOS 1D e 2D devem entregar encaminhar: documentos para 
verificação da condição de Pessoa com Deficiência + documentos para o procedimento 
de avalição socioeconômica, além dos documentos do item b;  
 
e) Candidatos dos GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D deverão encaminhar a Autodeclaração de 
Raça/Cor e os demais documento citados acima que se relacionam ao seu grupo. A 
Autodeclaração deverá ser enviada exclusivamente em formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da convocação.  
 

16 a 23 de abril 
de 2021 

De 16/4 até as 
23h59min.  do dia 
23/4/2021 

Declaração de interesse em participar da Lista de Espera do SiSU. O candidato não 
selecionado na 1ª chamada do processo seletivo, que tiver interesse em constar da Lista 
de Espera a ser utilizada pela UFSCar para as demais chamadas deverá declarar esse 
interesse por meio do site do SiSU, com seu login e senha e executar o procedimento, 
seguindo as orientações fornecidas pelo Ministério da Educação 

27 de abril de 
2021 

18 horas 

Divulgação da “Relação dos candidatos que declararam interesse por vaga na 
UFSCar, por meio do SiSU – Lista de Espera”, contendo os nomes dos candidatos dos 
GRUPOS 1, 2, 3, 4 e 5 
Divulgação da “Lista de Espera – Candidatos PcD” contendo os nomes dos 
candidatos dos GRUPOS 1D, 2D, 3D e 4D que declararam interesse por vaga na 
UFSCar, por meio do SiSU, contendo as orientações sobre a Manifestação de Interesse 
por vaga para participar das demais chamadas. 



2 

 

 
...continuação 

ANEXO I 

Calendário de Chamadas e Matrículas 

11 de maio de 
2021 

18 horas 
Divulgação da “Listagem de Candidatos Convocados para o procedimento de 
Manifestação virtual de interesse por Vaga - para a 2ª Chamada” 

13 e 14  de 
maio de 2021 

Até às 23h59m 
do dia 14 de 
maio de 2021. 

Manifestação virtual de interesse por vaga – para a 2ª chamada. A ser realizada 
virtualmente pelo candidato no endereço eletrônico indicado nas orientações da 
convocação, dentro do prazo definido. 
 

18 e 19 de maio 
de 2021 

Até às 23h59m 
do dia 19 de 
maio de 2021. 

Requerimento Virtual de Matrícula – 2ª Chamada 
A ser realizado virtualmente pelo candidato no endereço eletrônico indicado nas 
orientações da convocação e dentro do prazo definido. 
 
a) Candidatos dos GRUPOS 1 e 2 encaminhar os documentos para o procedimento de 
avaliação socioeconômica e os documentos do item b;  
 
b) Candidatos dos GRUPOS 3, 4 e 5 e os demais candidatos acima relacionados devem 
encaminhar a cópia dos seguintes documentos: RG e Comprovante de conclusão do 
Ensino Médio;  
 
c) Candidatos dos GRUPOS 1D, 2D, 3D e 4D devem encaminhar os documentos para 
verificação da condição de Pessoa com Deficiência e os documentos do item b. Os 
documentos para verificação de Pessoa com Deficiência deverão ser enviados 
exclusivamente em formulário eletrônico a ser informado nas orientações da convocação. 
 
d) Candidatos dos GRUPOS 1D e 2D devem entregar encaminhar: documentos para 
verificação da condição de Pessoa com Deficiência + documentos para o procedimento 
de avalição socioeconômica, além dos documentos do item b;  
 
e) Candidatos dos GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D deverão encaminhar a Autodeclaração de 
Raça/Cor e os demais documento citados acima que se relacionam ao seu grupo. A 
Autodeclaração deverá ser enviada exclusivamente em formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da convocação. 

14 de junho de 
2021 

18 horas 
Divulgação da “Listagem de Candidatos Convocados para o procedimento de 
Manifestação virtual de interesse por Vaga - para a 3ª Chamada” 

16 a 17 de 
junho de 2021 

Até às 23h59m 
do dia 17 de 
junho de 2021. 

Manifestação virtual de interesse por vaga – para a 3ª chamada. A ser realizada 
virtualmente pelo candidato no endereço eletrônico indicado nas orientações da 
convocação, dentro do prazo definido. 
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...continuação 

ANEXO I 

Calendário de Chamadas e Matrículas 

Datas Horários Evento / Procedimento 

22 a 23 de 
junho de 2021 

Até às 23h59m 
do dia 23 de 
junho de 2021. 

Requerimento Virtual de Matrícula – 3ª Chamada 
A ser realizado virtualmente pelo candidato no endereço eletrônico indicado nas 
orientações da convocação e dentro do prazo definido. 
 
a) Candidatos dos GRUPOS 1 e 2 encaminhar os documentos para o procedimento de 
avaliação socioeconômica e os documentos do item b;  
 
b) Candidatos dos GRUPOS 3, 4 e 5 e os demais candidatos acima relacionados devem 
encaminhar a cópia dos seguintes documentos: RG e Comprovante de conclusão do 
Ensino Médio;  
 
c) Candidatos dos GRUPOS 1D, 2D, 3D e 4D devem encaminhar os documentos para 
verificação da condição de Pessoa com Deficiência e os documentos do item b. Os 
documentos para verificação de Pessoa com Deficiência deverão ser enviados 
exclusivamente em formulário eletrônico a ser informado nas orientações da convocação. 
 
d) Candidatos dos GRUPOS 1D e 2D devem entregar encaminhar: documentos para 
verificação da condição de Pessoa com Deficiência + documentos para o procedimento 
de avalição socioeconômica, além dos documentos do item b;  
 
e) Candidatos dos GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D deverão encaminhar a Autodeclaração de 
Raça/Cor e os demais documento citados acima que se relacionam ao seu grupo. A 
Autodeclaração deverá ser enviada exclusivamente em formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da convocação. 

7 e 8 de julho 
de 2021 

Das 8h do dia 7 
às 23h59, do dia 
8 de julho de 
2021. 

Confirmação obrigatória de matrícula. Para todos os candidatos que requereram 
matrícula nas 1ª, 2ª e 3ª chamadas e foram aprovados nas comissões. 

8 de julho de 
2021 

10 horas 
Divulgação da “Listagem de Candidatos Convocados para o procedimento de 
Manifestação virtual de interesse por Vaga - para a 4ª Chamada” 

13 e 14  de 
julho de 2021 

Até às 23h59m 
do dia 14 de 
julho de 2021. 

Manifestação virtual de interesse por vaga – para a 4ª chamada. A ser realizada 
virtualmente pelo candidato no endereço eletrônico indicado nas orientações da 
convocação, dentro do prazo definido. 
 

20 e 21 de julho 
de 2021 

Até às 23h59m 
do dia 21 de 
julho de 2021. 

Requerimento Virtual de Matrícula – 4ª Chamada 
A ser realizado virtualmente pelo candidato no endereço eletrônico indicado nas 
orientações da convocação e dentro do prazo definido. 
 
a) Candidatos dos GRUPOS 1 e 2 encaminhar os documentos para o procedimento de 
avaliação socioeconômica e os documentos do item b;  
 
b) Candidatos dos GRUPOS 3, 4 e 5 e os demais candidatos acima relacionados devem 
encaminhar a cópia dos seguintes documentos: RG e Comprovante de conclusão do 
Ensino Médio;  
 
c) Candidatos dos GRUPOS 1D, 2D, 3D e 4D devem encaminhar os documentos para 
verificação da condição de Pessoa com Deficiência e os documentos do item b. Os 
documentos para verificação de Pessoa com Deficiência deverão ser enviados 
exclusivamente em formulário eletrônico a ser informado nas orientações da convocação. 
 
d) Candidatos dos GRUPOS 1D e 2D devem entregar encaminhar: documentos para 
verificação da condição de Pessoa com Deficiência + documentos para o procedimento 
de avalição socioeconômica, além dos documentos do item b;  
 
e) Candidatos dos GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D deverão encaminhar a Autodeclaração de 
Raça/Cor e os demais documento citados acima que se relacionam ao seu grupo. A 
Autodeclaração deverá ser enviada exclusivamente em formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da convocação. 

6 de agosto de 
2021 
 

18 horas 
Divulgação da “Listagem de Candidatos Convocados para o procedimento de 
Manifestação virtual de interesse por Vaga - para a 5ª Chamada” 

10 e 11  de 
agosto de 2021 

Até às 23h59m 
do dia 11 de 
agosto de 2021. 

Manifestação virtual de interesse por vaga – para a 5ª chamada. A ser realizada 
virtualmente pelo candidato no endereço eletrônico indicado nas orientações da 
convocação, dentro do prazo definido. 
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17 e 18 de 
agosto de 2021 

Até às 23h59m 
do dia 18 de 
agosto de 2021. 

Requerimento Virtual de Matrícula – 5ª Chamada 
A ser realizado virtualmente pelo candidato no endereço eletrônico indicado nas 
orientações da convocação e dentro do prazo definido. 
 
a) Candidatos dos GRUPOS 1 e 2 encaminhar os documentos para o procedimento de 
avaliação socioeconômica e os documentos do item b;  
 
b) Candidatos dos GRUPOS 3, 4 e 5 e os demais candidatos acima relacionados devem 
encaminhar a cópia dos seguintes documentos: RG e Comprovante de conclusão do 
Ensino Médio;  
 
c) Candidatos dos GRUPOS 1D, 2D, 3D e 4D devem encaminhar os documentos para 
verificação da condição de Pessoa com Deficiência e os documentos do item b. Os 
documentos para verificação de Pessoa com Deficiência deverão ser enviados 
exclusivamente em formulário eletrônico a ser informado nas orientações da convocação. 
 
d) Candidatos dos GRUPOS 1D e 2D devem entregar encaminhar: documentos para 
verificação da condição de Pessoa com Deficiência + documentos para o procedimento 
de avalição socioeconômica, além dos documentos do item b;  
 
e) Candidatos dos GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D deverão encaminhar a Autodeclaração de 
Raça/Cor e os demais documento citados acima que se relacionam ao seu grupo. A 
Autodeclaração deverá ser enviada exclusivamente em formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da convocação. 

Para todos os efeitos, os horários contidos neste calendário referem-se ao horário oficial de Brasília – DF 
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ANEXO II 
Cronograma de Divulgação dos Resultados da Avaliação Socioeconômica  

e dos Prazos para Interposição de Recurso contra o Resultado 
 

Datas Horários Evento / Procedimento Local 

04 de 
maio de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da avaliação socioeconômica 
(divulgação da relação de Deferidos e 
Indeferidos) para os candidatos que 
requereram matrícula na 1ª chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

06 de 
maio de 
2021 

Das 9 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de avaliação socioeconômica – 
1ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

19 de 
maio de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 1ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

08 de 
junho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da avaliação socioeconômica 
(divulgação da relação de Deferidos e 
Indeferidos) para os candidatos que 
requereram matrícula na 2ª chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

10 de 
junho de 
2021 

Das 9 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de avaliação socioeconômica – 
2ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação.. 

21 de 
junho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 2ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

09 de 
julho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da avaliação socioeconômica 
(divulgação da relação de Deferidos e 
Indeferidos) para os candidatos que 
requereram matrícula na 3ª chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

13 de 
julho de 
2021 

Das 12 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de avaliação socioeconômica – 
3ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

22 de 
julho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 3ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

06 de 
agosto de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da avaliação socioeconômica 
(divulgação da relação de Deferidos e 
Indeferidos) para os candidatos que 
requereram matrícula na 4ª chamada  

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

10 de 
agosto de 
2021 

Das 12 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de avaliação socioeconômica – 
4ª chamada  

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

17 de 
agosto de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 4ª 
chamada  

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

24 de 
agosto de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da avaliação socioeconômica 
(divulgação da relação de Deferidos e 
Indeferidos) para os candidatos que 
requereram matrícula na 5ª chamada e 
suplentes da 5ª chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

26 de 
agosto de 
2021 

Das 12 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de avaliação socioeconômica – 
5ª chamada  e suplentes da 5ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

1º de 
setembro 
de 2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 5ª 
chamada e suplentes da 5ª chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

Para todos os efeitos, os horários contidos neste calendário referem-se ao horário oficial de Brasília – DF 
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ANEXO III 
Cronograma de Divulgação dos Resultados da Verificação da Autodeclaração de Raça/Cor 

 
 

Datas Horários Evento / Procedimento Local 

10 de 
maio de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação da autodeclaração 
de raça/cor (divulgação da relação de 
Deferidos e Indeferidos) para os candidatos 
que requereram matrícula na 1ª chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

13 de 
maio de 
2021 

Das 9 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação da autodeclaração 
de raça/cor – 1ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

19 de 
maio de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 1ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

28 de 
maio de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação da autodeclaração 
de raça/cor (divulgação da relação de 
Deferidos e Indeferidos) para os candidatos 
que requereram matrícula na 2ª chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

1º de 
junho de 
2021 

Das 9 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação da autodeclaração 
de raça/cor – 2ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

9 de 
junho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 2ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

30 de 
junho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação da autodeclaração 
de raça/cor (divulgação da relação de 
Deferidos e Indeferidos) para os candidatos 
que requereram matrícula na 3ª chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

2 de julho 
de 2021 

Das 12 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação da autodeclaração 
de raça/cor – 3ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

7 de julho 
de 2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 3ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

27 de 
julho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação da autodeclaração 
de raça/cor (divulgação da relação de 
Deferidos e Indeferidos) para os candidatos 
que requereram matrícula na 4ª chamada  

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

29 de 
julho de 
2021 

Das 12 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação da autodeclaração 
de raça/cor – 4ª chamada  

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

4 de 
agosto de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 4ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

24 de 
agosto de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação da autodeclaração 
de raça/cor (divulgação da relação de 
Deferidos e Indeferidos) para os candidatos 
que requereram matrícula na 5ª chamada  

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

26 de 
agosto de 
2021 

Das 12 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação da autodeclaração 
de raça/cor – 5ª chamada  

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

1º de 
setembro 
de 2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 5ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

Para todos os efeitos, os horários contidos neste calendário referem-se ao horário oficial de Brasília – DF 
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ANEXO IV 
Cronograma de Divulgação dos Resultados da Verificação Documental para Pessoas com Deficiência 

 
 

Datas Horários Evento / Procedimento Local 

10 de 
maio de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação documental para 
pessoas com deficiência (divulgação da 
relação de Deferidos e Indeferidos) para os 
candidatos que requereram matrícula na 1ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

13 de 
maio de 
2021 

Das 9 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação documental para 
pessoas com deficiência – 1ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

19 de 
maio de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 1ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

28 de 
maio de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação documental para 
pessoas com deficiência (divulgação da 
relação de Deferidos e Indeferidos) para os 
candidatos que requereram matrícula na 2ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

1º de 
junho de 
2021 

Das 9 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação documental para 
pessoas com deficiência – 2ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

9 de 
junho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 2ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

30 de 
junho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação documental para 
pessoas com deficiência (divulgação da 
relação de Deferidos e Indeferidos) para os 
candidatos que requereram matrícula na 3ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

2 de julho 
de 2021 

Das 12 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação documental para 
pessoas com deficiência – 3ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

7 de julho 
de 2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 3ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

27 de 
julho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação documental para 
pessoas com deficiência (divulgação da 
relação de Deferidos e Indeferidos) para os 
candidatos que requereram matrícula na 4ª 
chamada  

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

29 de 
julho de 
2021 

Das 12 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação documental para 
pessoas com deficiência – 4ª chamada  

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

4 de 
agosto de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 4ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

24 de 
agosto de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação documental para 
pessoas com deficiência (divulgação da 
relação de Deferidos e Indeferidos) para os 
candidatos que requereram matrícula na 5ª 
chamada  

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

26 de 
agosto de 
2021 

Das 12 às 
16 horas 

Interposição de recurso para candidatos que 
foram indeferidos para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação documental para 
pessoas com deficiência – 5ª chamada  

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

1º de 
setembro 
de 2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 5ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.ufscar.br 

Para todos os efeitos, os horários contidos neste calendário referem-se ao horário oficial de Brasília – DF 
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ANEXO V 
Cronograma de Divulgação dos Resultados das análises documentais para requerimento de matrícla pela 

Divisão de Gestão e Registro Acadêmico (DiGRA) 
 

 

Datas Horários Evento / Procedimento Local 

10 de 
maio de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação documental para 
Requerimento de Matrícula (divulgação da 
relação de Habilidatos e Não Habilitados) para 
os candidatos que requereram matrícula na 1ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, nos 
endereços eletrônicos www.ufscar.br e 
www.ingresso.ufscar.br 

13 de 
maio de 
2021 

Das 8 às 
23h59 
horas 

Interposição de recurso para candidatos não 
habilitados para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação documental do 
requerimento de matrícula – 1ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

19 de 
maio de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 1ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, nos 
endereços eletrônicos www.ufscar.br e 
www.ingresso.ufscar.br 

28 de 
maio de 
2021 

A partir das 
18 horas s 

Resultado da verificação documental para 
Requerimento de Matrícula (divulgação da 
relação de Habilidatos e Não Habilitados) para 
os candidatos que requereram matrícula na 2ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, nos 
endereços eletrônicos www.ufscar.br e 
www.ingresso.ufscar.br 

1º de 
junho de 
2021 

Das 8 às 
23h59 
horas 

Interposição de recurso para candidatos não 
habilitados para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação documental do 
requerimento de matrícula – 2ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

9 de 
junho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 2ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, nos 
endereços eletrônicos www.ufscar.br e 
www.ingresso.ufscar.br 

30 de 
junho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação documental para 
Requerimento de Matrícula (divulgação da 
relação de Habilidatos e Não Habilitados) para 
os candidatos que requereram matrícula na 3ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, nos 
endereços eletrônicos www.ufscar.br e 
www.ingresso.ufscar.br 

2 de julho 
de 2021 

Das 8 às 
23h59 
horas 

Interposição de recurso para candidatos não 
habilitados para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação documental do 
requerimento de matrícula – 3ª chamada 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

7 de julho 
de 2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 3ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, nos 
endereços eletrônicos www.ufscar.br e 
www.ingresso.ufscar.br 

7 e 8 de 
julho de 
2021 

Das 8h do 
dia 7 às 

23h59, do 
dia 8 de 
julho de 

2021 

Confirmação obrigatória de matrícula. Para 
todos os candidatos que requereram matrícula 
nas 1ª, 2ª e 3ª chamadas e foram aprovados 
nas comissões. 

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
Confirmação. 

27 de 
julho de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação documental para 
Requerimento de Matrícula (divulgação da 
relação de Habilidatos e Não Habilitados) para 
os candidatos que requereram matrícula na 4ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, nos 
endereços eletrônicos www.ufscar.br e 
www.ingresso.ufscar.br  

29 de 
julho de 
2021 

Das 8 às 
23h59 
horas 

Interposição de recurso para candidatos não 
habilitados para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação documental do 
requerimento de matrícula – 4ª chamada  

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 

4 de 
agosto de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da análise dos recursos – 4ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, nos 
endereços eletrônicos www.ufscar.br e 
www.ingresso.ufscar.br 

24 de 
agosto de 
2021 

A partir das 
18 horas 

Resultado da verificação documental para 
Requerimento de Matrícula (divulgação da 
relação de Habilidatos e Não Habilitados) para 
os candidatos que requereram matrícula na 5ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, nos 
endereços eletrônicos www.ufscar.br e 
www.ingresso.ufscar.br 

26 de 
agosto de 
2021 

Das 8 às 
23h59 
horas 

Interposição de recurso para candidatos não 
habilitados para ocupação da vaga no 
procedimento de verificação documental do 
requerimento de matrícula – 5ª chamada  

A ser realizado virtualmente pelo 
candidato no formulário eletrônico a ser 
informado nas orientações da 
convocação. 
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1º de 
setembro 
de 2021 

17 horas 
Resultado da análise dos recursos – 5ª 
chamada 

Exclusivamente pela Internet, nos 
endereços eletrônicos www.ufscar.br e 
www.ingresso.ufscar.br 

Para todos os efeitos, os horários contidos neste calendário referem-se ao horário oficial de Brasília – DF 
 


