
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

PROCESSO SELETIVO SISU 1º/2016
(Semestre Letivo 2016.1 e 2016.2)

1º ADITIVO AO EDITAL Nº 05/2016/PROEN/UFCA

Considerando a indisponibilidade do Portal da UFCA no período de solicitação de matrícula, a Pró-

Reitoria de Ensino da Universidade Federal do Cariri, usando de suas atribuições legais, resolve:

Prorrogar as datas referentes ao preenchimento da Ficha Cadastral e de entrega das documentações

de solicitação de matrícula estabelecidas respectivamente no inciso I do item 7.1 e no item 9.1 do Edital Nº

05/2016/PROEN/UFCA,  alterar  o  local  da  entrega  da  documentação  item  9.1  e  as  demais  datas  do

Cronograma constantes no item 13.1 do Edital, conforme disposto abaixo.

(…)

7. DO  PROCEDIMENTO  PARA SOLICITAÇÃO  DE  MATRÍCULA E  CANDIDATURA À
MESMA

7.1 O procedimento de matrícula na Universidade Federal do Cariri durante a convocação de lista de

espera do Processo Seletivo SiSU 2016.1 acontecerá,  necessariamente, em duas etapas,  na seguinte

ordem:

I Preenchimento  de  Ficha  Cadastral,  exclusivamente  via  internet  no  endereço  eletrônico:

http://forms.ufca.edu.br no período de 11 (a partir das 12:00h) a 17 de março de 2016. Para

acessar o formulário o candidato deverá criar login e senha no próprio endereço eletrônico. Após

o preenchimento e envio da ficha cadastral o candidato receberá em seu e-mail uma confirmação
de envio que deverá ser  impressa e entregue com a documentação descrita no Anexo I deste

Edital no ato da solicitação de matrícula constante no inciso II do item 7.1;

(…)

9. DOS LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS

9.1 Os candidatos convocados deverão comparecer nos dias 15, 16 e 17 de março de 2016, no local e
horário abaixo  relacionados,  entregando  obrigatoriamente  os  documentos  exigidos  para  a  sua

modalidade de concorrência, discriminados no ANEXO I deste edital.

CURSOS SEDIADOS EM JUAZEIRO DO NORTE

Local: Sala nº 05A – Bloco A – Piso Superior
(Av. Tenente Raimundo Rocha S/N - Bairro Cidade Universitária - Juazeiro do Norte - Ceará )

CURSOS DATA

Administração

15, 16 e 17 de março de 2016
De 09:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h

Design de Produto

Engenharia de Materiais
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(…)

13. DO CRONOGRAMA

13.1. A convocação de lista de espera seguirá o seguinte cronograma:

Atividade Período

Lançamento do Edital de convocação dos candidatos da lista

de espera publicado no endereço eletrônico

http://sisu.ufca.edu.br

10 de março de 2016

Preenchimento de ficha cadastral via internet no endereço

eletrônico http://forms.ufca.edu.br

11 a 17 de março de 2016

Solicitação de matrícula dos candidatos convocados em lista

de espera

15, 16 e 17 de março de 2016, no local e

horário discriminado no item 9.1 deste

edital

Resultado parcial da análise documental publicado no

endereço eletrônico http://sisu.ufca.edu.br

21 de março de 2016

Recurso (entrega de documentações pendentes) 23 de março de 2016

Resultado do recurso e resultado final da solicitação de

matrícula dos candidatos convocados, publicado no endereço

eletrônico http://sisu.ufca.edu.br 

30 de março de 2016

Juazeiro do Norte, 15 de Março de 2016.

Ana Candida de Almeida Prado

Pró-Reitora de Ensino

Universidade Federal do Cariri


