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COMUNICADO 
 

A Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da Universidade Federal de São Carlos, por meio de sua Coordenadoria de Ingresso na 

Graduação  (CIG), diante da Portaria do Gabinete da Reitoria nº 4370, de 14 de março de 2020, que determina a “suspensão de aulas e 

atividades curriculares a partir de 16/03/2020, e replanejamento de atividades administrativas, como prevenção ao COVID-19” e da 

Portaria GR nº 4371, de 15 de março de 2020, que “Estabelece medidas de caráter temporário visando reduzir exposição pessoal e 

interações presenciais entre membros da comunidade UFSCar, incluindo o replanejamento de rotinas e procedimentos de trabalho, como 

forma de prevenção aos problemas causados pelo COVID-19”, comunica que ficam suspensas, a partir desta data, as etapas relativas aos 

processos de ingresso citados abaixo: 

1. Anexos I a IV do Edital ProGrad nº 019, de 10 de dezembro de 2019, que tratam do ingresso pelo SiSU 2020;  

2. Anexo I do Edital ProGrad nº 013, de 1º de julho de 2019, que trata do Processo Seletivo para o curso de Música;  

3. Anexo I do Edital ProGrad nº 012, de 1º de julho de 2019, que trata da seleção de candidatos indígenas para os cursos de graduação. 

Informamos ainda que os cronogramas serão ajustados e as atividades retomadas, sem prejuízo aos candidatos, logo que se tenha 

um retorno das atividades acadêmicas. 

Aproveitamos para solicitar aos candidatos e interessados que acompanhem as informações relativas aos editais supracitados nas 

páginas da UFSCar e no site da Coordenadoria de Ingresso (www.ingresso.ufscar.br) e informa que esta coordenadoria coloca-se à 

disposição para eventuais dúvidas ou solicitação de informações exclusivamente por meio de contato com a Coordenadoria de Ingresso na 

Graduação da UFSCar (link: http://www.prograd.ufscar.br/fale-conosco ) ou pelo e-mail ingresso@ufscar.br. 

 

São Carlos, 16 de março de 2020. 

Prof. Dr. Ademir Donizeti Caldeira 

Pró-Reitor de Graduação 
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