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RESULTADO DA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
              Candidatos que requereram matrícula na 5ª chamada   

 

ALERTA! 
Para apresentar recurso contra o resultado da Avaliação Socioeconômica, o 

candidato deverá preencher (no dia 26/8) o Termo de Interposição de Recurso, 

eletronicamente, pela página https://www.associal.com.br/sisu2021  

 

1- Após a interposição de recurso o candidato receberá, através do e-mail informado no 

Formulário Socioeconômico, um link com indicação de dia e horário para realização de 

entrevista que acontecerá remotamente por meio de ferramenta digital e online; 

2- Será considerada a tolerância máxima para atraso de 10 minutos e após esse prazo, o 

link será desativado; 

3- Foi encaminhado um e-mail aos candidatos indeferidos, informando os motivos do 

indeferimento e indicando a documentação que pode ser enviada no momento do 

requerimento de recurso. Para quem foi indeferido e não recebeu o e-mail com essas 

informações, entre em contato urgentemente com:  avaliacao@associal.com.br 

4- Não será aceita documentação por e-mail, apenas pela plataforma disponível na página 

(https://www.associal.com.br/sisu2021 ). 

5- Dúvidas frequentes podem ser solucionadas por meio do FAQ: 

www.associal.com.br/faqsisu  

 

Prazo para interposição de recurso: dia 10 de agosto de 2021 

OBS: O candidato receberá um e-mail indicando o link e o horário da entrevista 
 

Os recursos serão analisados pela ProACE e o resultado será divulgado no 

dia    1º/9/2021, a    partir    das    18    horas, exclusivamente    por    meio    do    site  

www.ufscar.br e www.ingresso.ufscar.br  

 

Em caso de dúvidas acesse: www.associal.com.br/faqsisu  

 



 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA  -- 5ª CHAMADA 
 

Nome Resultado Motivo  

ABNER DANIEL DOS SANTOS FERNANDES INDEFERIDO Documentação incompleta 
 

BIANCA DA SILVA BELTRAMIM INDEFERIDO Documentação incompleta 
 

JAINE MARIA FERREIRA INDEFERIDO Documentação incompleta 
 

JOICE MICAELY DOS SANTOS INDEFERIDO Documentação incompleta 
 

JONILDO MARTINS PINTO INDEFERIDO Documentação incompleta 
 

MARCELA VITORIA ALVES DE FREITAS INDEFERIDO Documentação incompleta 
 

MARIA JULIA SALVADOR PORCINO INDEFERIDO Documentação incompleta 
 

MAYSA CAMPOS PRUDENCIO INDEFERIDO Documentação incompleta 
 

SANDY OLIVEIRA DE FARIA INDEFERIDO Documentação incompleta 
 

VINICIUS MASCHIO PEREIRA INDEFERIDO Documentação incompleta 
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