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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DA 1ª CHAMADA
ATENÇÃO:
Aqui estão todas as informações sobre
documentos, datas, horários e endereços dos locais para fazer seu pedido de matrícula na UFSCar!
Por favor, leia
eia com atenção e veja o que você deve fazer.
A) Se você foi convocado pelas modalidades de concorrência do GRUPO 1 e do GRUPO 22, ou seja, por ter feito a
opção por concorrer às vagas pelo critério de renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário
salário-mínimo,
precisará seguir orientações específicas!
CLQUE AQUI para ver o vídeo com as orientações!
Se preferir, você pode acessar as mesmas orientações em formato de texto clicando AQUI.
B) Se você foi convocado pelas modalidades do Grupo 3, Grupo 4 ou Grupo 5,, deve trazer para requerer a
matrícula APENAS os seguintes documentos:
1. Documento oficial que ateste que o candidato concluiu o ensino médio ou equivalente. Candidatos que ainda não
estiverem de posse do Histórico Escolar do Ensino Médio deverão solicitar que sua escola emita pelo menos uma Declaração
de Conclusão do Ensino Médio; (cópia simples, se estiver acompanhada do respectivo original OU cópia autentica
autenticada)
2. Documento oficial de identidade, contendo foto; (este
este documento não será retido, APENAS apresentado no ato de
requerimento
o da matrícula para conferência de identidade)
identidade

3. Procuração, apenas no caso de candidatos maiores de idade que não puderem comparecer pessoalmente e que
serão representados por outra pessoa. Não há modelo específico, basta haver no documento o reconhecimento de firma e que o
texto da procuração indique que o documento foi emitido “para fins de matrícula junto à UFSCar”. A nec
necessidade de procuração NÃO se
aplica apenas ao pai
ai ou mãe, portando documento oficial de identidade, que comparecerem para requerer a matrícula de seus filhos/as
menores de idade.
Observação: todos os demais documentos exigidos para matrícula que constam do item 14.1.1 do edital, somente serão
recebidos pela UFSCar no ato da CONFIRMAÇÃO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA DE MATRÍCULA, a ser realizada nos dias 20
ou 21 de março, diretamente com a respectiva Coordenação de Curso.

ENDEREÇOS, DATAS E HORÁRIOS PARA REQUERER A MATRÍCULA

ALERTA:
Confira qual é o dia específico para requerer a matrícula no seu curso!
Cursos ofertados em SÃO CARLOS
Rodovia Washington Luís, km 235 - Monjolinho. São Carlos – SP

Ginásio de Esportes, área sul do campus
Dia 03/02/2017
sexta-feira
das 14h30 às 16h00
BIOTECNOLOGIA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Integral)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
(Vespertino/Noturno)
EDUCAÇÃO FÍSICA – Bacharelado
EDUCAÇÃO FÍSICA – Licenciatura
ENFERMAGEM
FISIOTERAPIA
GERONTOLOGIA
GESTÃO E ANÁLISE AMBIENTAL
MEDICINA
TERAPIA OCUPACIONAL

Dia 06/02/2017
segunda-feira
das 14h30 às 16h00
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
C
ENGENHARIA DE MATERIAIS
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ENGENHARIA ELÉTRICA ENGENHARIA
FÍSICA
ENGENHARIA MECÂNICA
ENGENHARIA QUÍMICA
ESTATÍSTICA
FÍSICA (Noturno)
FÍSICA (Integral)
MATEMÁTICA (Integral)
MATEMÁTICA (Noturno)
QUÍMICA – Bacharelado
QUÍMICA – Licenciatura

Dia 07/02/2017
terça-feira
das 14h30 às 16h
16h00
BIBLIOTECONOMIA
CIÊNCIAS SOCIAIS
EDUCAÇÃO ESPECIAL
FILOSOFIA
IMAGEM E SOM
LETRAS
LINGUÍSTICA
PEDAGOGIA (Matutino)
PEDAGOGIA (Noturno)
PSICOLOGIA
TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM
LIBRAS/Língua
/Língua Portuguesa
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Cursos ofertados em SOROCABA
Rodovia João
ão Leme dos Santos, km 110 – SP 264 - Bairro do Itinga. Sorocaba – SP

Prédio AT-Lab
Dia 03/02/2017
sexta-feira
das 14h30 às 16h00
ADMINISTRAÇÃO
ENGENHARIA FLORESTAL
FÍSICA
MATEMÁTICA
QUÍMICA
TURISMO

Dia 06/02/2017
segunda-feira
das 14h30 às 16h00
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Licenciatura
(Integral)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
BIOLÓ
– Bacharelado
(Integral)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
BIOLÓ
– Licenciatura
(Noturno)
GEOGRAFIA

Dia 07/02/2017
terça-feira
das 14h30 às 16h
16h00
CIÊNCIAS ECONÔMICAS
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
PEDAGOGIA

Cursos ofertados em ARARAS
Rodovia Anhanguera, km 174. Araras – SP

Sala 5 do Prédio Central
Candidatos a vaga em cursos ofertados no campus de Araras podem requerer a matrícula em qualquer uma das datas,
datas
ou seja, 03, 06 ou 07/02/2017, das 14h30 às 16h00.

Cursos ofertados no campus LAGOA DO SINO (Buri – SP)
Rodovia Eng. Lauri
ri Simões de Barros, km 12 – SP 189 - Bairro Aracaçú.
açú. Buri – SP.
Obs.: o campus da UFSCar fica próximo da cidade de Campina do Monte Alegre (6 km), a 24 km da cidade de Angatuba e a 35 km de Bur
Buri.

Prédio Ciclo Básico 1
Candidatos a vaga em cursos ofertados no campus Lagoa do Sino podem requerer a matrícula em qualquer uma das datas,
ou seja, 03, 06 ou 07/02/2017,das 14h30 às 16h00.

Importante!

Candidatos a vaga em qualquer um dos campi que pretendam solicitar as bolsas e auxílios
do Programa de Assistência Estudantil da UFSCar deverão buscar informações por meio da
leitura completa do edital de bolsas, acessado por meio d
do endereço:
www.bolsas.ufscar.br

FIQUE LIGADO(A)!
Se seu nome não estiver na lista da 1ª chamada, a ser divulgada no dia 30/01/2017, entre novamente no site do
SiSU para colocar seu nome na Lista de Espera:
Espera o prazo para isso vai do dia 30/01/2017 até as 23h59min. do dia
10/02/2017.
Depois disso, acompanhe o calendário de chamadas apenas no site da UFSCar.. É o ANEXO I do edital.
A Lista de Espera será divulgada no www.ufscar.br no dia 15/02/2017.
No 16 de fevereiro,, será divulgada a lista de quem poderá manifestar presencialmente o interesse por vaga para
participar da 2ª chamada
chamada, feita diretamente pela UFSCar.
Todas essas informações serão divulgadas apenas no www.ufscar.br e no www.ingresso.ufscar.br

