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Edital nº 2/2022/ProGrad
TRANSFERÊNCIA INTERCURSOS PRESENCIAIS (INTERNA)
ESPECÍFICO PARA ESTUDANTES INGRESSANTES PELO VESTIBULAR INDÍGENA
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

A Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da Universidade Federal de São Carlos faz saber aos
estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação na modalidade presencial,
ingressantes pelo Vestibular Indígena, que solicitaram participação no Processo de Transferências
Intercursos Presenciais (INTERNA) 2022, para ingresso no primeiro período letivo de 2022, a
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR das solicitações recebidas, com a indicação do deferimento das
solicitações de transferência, bem como o motivo de indeferimento da solicitação, tomando por base
para o motivo do indeferimento o Edital nº 2/2022/ProGrad. Os candidatos devem observar o
quantitativo de vagas ofertadas e a atual classificação. A relação encontra-se em ordem alfabética
dos cursos.
Os participantes podem apresentar recurso ao resultado apresentado nesta classificação a
partir das 0h do dia 24 de janeiro de 2022 até às 23:59h do dia 25 de janeiro de 2022, exclusivamente
por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível online. Após o preenchimento o
participante poderá imprimir suas respostas e também receberá um email com a confirmação do
recebimento do recurso.
A ProGrad não se responsabiliza pela apresentação de recurso via internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, ou por outros fatores de ordem técnica que venham a impossibilitar os
participantes de apresentar seu recurso.
Os candidatos devem aguardar a classificação definitiva e a convocação para matrícula que
será divulgada em 27/01/2022, às 18h, juntamente com o resultado dos recursos.

São Carlos, 21 de janeiro de 2022.

Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva
Pró-Reitor de Graduação
Universidade Federal de São Carlos

Curso pretendido: (TILSP) Tradução e Interpretação em Libras/Língua Portuguesa (Integral) – São
Carlos
Vagas ofertadas: 02
RA

Nome

790220 Edmar Martins Ferreira

Média

Inscrição

8,2

Indeferido

Motivo Indeferimento
3.1

Curso pretendido: (Adm-So) Administração - Sorocaba
Vagas ofertadas: 01
RA

Nome

769585 Gislaine Caxias dos Santos

Média

Inscrição

4,88

Indeferida

Motivo Indeferimento
3.1

Curso pretendido: (FLN) Física – Licenciatura - Noturno - São Carlos
Vagas ofertadas: 01
RA

Nome

790265 Ana Cristina de Oliveira Sousa

Média

Inscrição

-

Indeferida

Motivo Indeferimento
3.1

