
Universidade Federal de São Carlos
Pró-Reitoria de Graduação

Coordenadoria de Ingresso na Graduação

Seleção de candidatos indígenas para ingresso em 2023 nos cursos de graduação presenciais

Edital ProGrad nº 019, de 27/10/2022

3ª CHAMADA – VESTIBULAR INDÍGENA

ORIENTAÇÕES PARA O REQUERIMENTO DE MATRÍCULA

O envio da documentação para fins de requerimento de matrícula deve ser realizado exclusivamente
no dia 2/3/2023 até às 23h59, por meio do endereço:

http://www.questionarios.ufscar.br/index.php/898681?lang=pt-BR

Para acessar o ambiente e enviar a documentação, o candidato precisa seguir os seguintes passos:

● Quando aparecer o pedido de TOKEN, você deve fazer o login informando seu CPF (deve

ser o número de CPF da própria pessoa candidata);

● Preencha o formulário dentro do prazo: (dia 2/3/2023 até às 23h59).

Sobre a documentação:

● Todos os documentos devem ser digitalizados e enviados no formato pdf;
● Verifiquem se a documentação está no formato indicado e em boa qualidade (legível e sem

rasuras ou cortes);

● Não serão recebidos documentos por e-mail nem serão realizadas análises
documentais previamente. Sendo assim, é de inteira responsabilidade do candidato enviar

a documentação de acordo com as orientações deste documento. Vale lembrar que, o envio

de documentação incompleta, ilegível ou errada acarretará no indeferimento do requerimento

de matrícula.

● As cópias dos documentos podem ser digitais ou digitalizadas, simples, não sendo

necessário a autenticação.

● Os candidatos que não entregaram os documentos do item 4.4 do edital (Registro

Administrativo de Nascimento Indígena – RANI ou Declaração de Etnia e de Vínculo com

Comunidade Indígena) e assinaram o termo de compromisso no dia da realização da prova,

deverão providenciar a entrega junto com os demais documentos do item 11 descritos

abaixo.

Documentação a ser apresentada (cópia digital ou digitalizada):
I – Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (uma cópia);
II – Histórico Escolar completo do curso do Ensino Médio ou equivalente (uma cópia);
III – Certidão de Nascimento ou Casamento (uma cópia);
IV – Cédula de Identidade (uma cópia);
V – Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio (uma cópia);
VI – Título de Eleitor (se tiver);
VII – Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino (se tiver).
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