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Nos termos do regulamento da seleção para ingresso, a interposição de recurso deve ser protocolada 

online pelo candidato no formulário informado nesta publicação: 

https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/.  

Não serão considerados os recursos encaminhados via e-mail ou fora do prazo indicado (até 
às 23h59 do dia 8/7). 

 

Orientações para interposição de recurso: 
 

Data: 8 de julho de 2022 

Horário: até às 23h59 

Link: https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/ 

 

Para acessar o ambiente e enviar os recursos, com a documentação complementar, o candidato 

precisa seguir os mesmos passos de acesso ao sistema, que fez no momento do requerimento de 

matrícula: 

● Fazer o login com gov.br; 

● Verificar se o formulário corresponde à modalidade escolhida no momento da inscrição do 

SiSU;  

● Se os dados estiverem correspondentes à sua escolha no SiSU, preencha o formulário dentro 

do prazo: (até às 23h59 do dia 8/7). 

 
Atenção: 

● Os candidatos devem conferir todos os resultados das comissões, de acordo com a sua modalidade, 

verificar as orientações de cada comissão para a elaboração do recurso, e fazer os recursos em todas 

as comissões nas quais constam como “indeferido” ou “Não Habilitado”.  

● Os candidatos indeferidos, que não interpuserem recurso dentro do prazo previsto, serão considerados, 

na análise final, como “Recurso Não Protocolado” e, consequentemente, não terão nova oportunidade 

de interposição de recurso administrativo, sendo excluídos do processo seletivo. A mesma regra vale 

para os recursos que forem considerados, na análise final, como “indeferidos”.  

● Os resultados dos recursos serão publicados no dia 14/7.
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RESULTADO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE RAÇA/COR -- CVA -- 5ª CHAMADA 

 
NOME RESULTADO  

EMILIA MARUBO COMAPA DEFERIDA  

JULIA EDUARDA BARBOSA DEFERIDA  

LARA GARCIA CASTRO DEFERIDA  

TAMARA CAROLINE GONÇALVES DE SOUZA DEFERIDA  

 

 

São Carlos, 6 de julho de 2022 

SAADE – Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade 

ProGrad – Pró-Reitoria de Graduação 


