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Candidatos que requereram matrícula na 2ª chamada 
 

 
As pessoas relacionadas com o resultado na condição de “INDEFERIDO” de-

vem atentar-se às orientações abaixo, para o procedimento de envio do recurso con-

tra o resultado da verificação documental de pessoas com deficiência, dentro do pra-

zo previsto.  

Nos termos do regulamento do processo seletivo, a interposição de recurso de-

ve ser protocolada online, pelo candidato, no formulário informado nesta publicação. 

Vale lembrar que não serão considerados os recursos encaminhados via e-mail. 

O recurso contra os resultados da verificação documental de pessoas com de-

ficiência deve ser realizado exclusivamente no dia 1º de junho, até às 23h59, por 

meio do endereço:  https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/  

  

Orientações para interposição de recurso: 
 

Data: 1º de junho de 2021 

Horário: Até às 23h59min 

 

Para acessar o ambiente e protocolar o recurso, o candidato precisa seguir os seguin-
tes passos: 

• Informar o CPF; 

• Informar o nº de inscrição do ENEM; 

• Ter acesso ao e-mail cadastrado no ENEM/SiSU (pois é nele que receberá o 
link para acesso ao site). 

• Clicar no link recebido e acessar a página inicial do candidato (cada candidato 
terá uma página inicial específica, de acordo com a modalidade de ingresso se-
lecionada no SiSU); 

• Clicar na engrenagem “Opções” para acessar os formulários de interposição 
de recurso correspondentes à avaliação na qual foi considerado como “Indefe-
rido” ou “Não Habilitado”; 

• Preencher todos os formulários disponíveis, enviando o recurso dentro do pra-
zo (Até às 23h59 do dia 01/06/21). 
 
Os recursos referentes à verificação documental de pessoas com deficiência serão 

analisados pela SAADE e seu resultado será divulgado no dia 09/06/2021, a partir das 18 horas, 

exclusivamente por meio do site www.ufscar.br e www.ingresso.ufscar.br  
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Pró-Reitoria de Graduação 
Coordenadoria de Ingresso na Graduação 

 Seleção para ingresso em 2021 nos cursos de graduação presenciais 

Edital ProGrad nº 009, de 29/3/2021 

RESULTADOS DAS ANÁLISES DOCUMENTAIS – 2ª CHAMADA 

RESULTADOS DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CVDD) - 2ª CHAMADA 
 

NOME COMPLETO RESULTADO MOTIVO 
CURSO - HABILITAÇÃO - PERÍODO - 
CAMPUS 

MODALIDADE  

GIOVANNA DA SILVA MESSIAS DEFERIDO  

Administração - Bacharelado - Noturno - Campus 

Sorocaba 
4D  

INGRIDY MEDEIROS NAZARIO INDEFERIDO 
Não apresentou o Laudo Médico Original, conforme previsto no EDITAL 

PROGRAD Nº 009, DE 29 DE MARÇO 2021 
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus São 

Carlos 
2D  

JOAO HENRIQUE MENDES TEIXEIRA DEFERIDO  

Ciência da Computação - Bacharelado - Integral 

(Matutino/Vespertino) - Campus São Carlos 
4D  

 

São Carlos, 28 de maio de 2021 

SAADE – Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade 

ProGrad – Pró-Reitoria de Graduação 


