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Realizar Pré-cadastro

Entre no seu correio eletrônico (gmail, outlook) para checar o recebimento de um e-mail da 
UFCA

Abra o respectivo e-mail e leia as informações. Constará um link para realizar o pré-
cadastro, juntamente com um Email e um Código de acesso. Clique no link

Você será redirecionado para a página de pré-cadastro. Utilize o Email e Código de 
acesso do seu correio eletrônico em seus respectivos campos e clique em Acessar



Após acessar página, o pré-cadastro será dividido em 6 passos.

1° Passo: Confira a opção de curso
Verifique se todas as informações estão corretas e clique em Avançar >>

2° Passo: Informe dados pessoais
Os campos com - * - devem ser preenchidos obrigatoriamente. Tente preencher o 
máximo de campos não obrigatórios possíveis, informação nunca é demais.
Após preencher, clique em Avançar >> 



3° Passo: Informe dados pessoais de documentos pessoais
Os campos com - * - devem ser preenchidos obrigatoriamente.
Após preencher, clique em Avançar >> 
Obs.:  Não  será  mostrado  os  campos  referentes  a  Certificado  Militar  caso  o
candidato seja do sexo feminino



4° Passo: Informe dados de contato e endereço
Os campos com - * - devem ser preenchidos obrigatoriamente. Tente preencher o
máximo de campos não obrigatórios possíveis, informação nunca é demais. 
Após preencher, clique em Avançar >>

5° Passo: Adicione documentos anexos
No momento não há o que fazer nesse passo. 
Clique em Avançar >>



6° Passo: Revise e concorde com as declarações
Observe atentamente todas as informações que você colocou nos passos anteriores.
Se houver algo incorreto ou faltando, vá ao final da página e clique em << Retornar.
Se tudo estiver correto, ao final da página leia e marque Declarações. 
Após checar as informações e marcar Declarações, clique em Enviar Pré-Cadastro

Após clicar em Enviar Pré-Cadastro, se tudo estiver corretamente preenchido, deverá 
aparecer a seguinte mensagem no canto superior da tela

Aguarde nosso retorno por e-mail e, caso preciso, veja as próximas etapas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENVIAR RECURSOS

A UFCA dará retorno via e-mail, então lembre-se de ficar checando seu correio eletrônico
para não deixar nada passar. A próxima etapa será conferir se o pré-cadastro foi deferido
ou indeferido

Deferido

Caso TODAS as modalidades de concorrência tenham sido deferidas, você pulará a 
etapa de enviar recursos



Mas se ainda sim quiser checar as informações, acesse o Link de acesso e entre utilizando
o  E-mail  e  Código enviados para o seu email. Olhe a  Situação de ação e  Situação de
recursos,  se  precisar  enviar  recursos,  saberá  a  partir  dessas  informações.  Para  mais
informações, clique no ícone Visualizar avaliações

Nesta tela você poderá checar quaisquer detalhes a mais que gostaria de visualizar

Indeferido

Caso ALGUMA das modalidades de concorrência tenha sido indeferida, siga os passos
à seguir



Acesse o Link de acesso e entre utilizando o E-mail e Código enviados para o seu email.
Olhe a Situação de ação e  Situação de recursos, se precisar enviar recursos, saberá a
partir dessas informações. Clique no ícone para Enviar recurso onde a Situação de ação
estiver mostrando INDEFERIDA 

Adicione uma Descrição do recurso referente à  Ação afirmativa, adicione um (ou mais)
Arquivo(s) e lhe(s) dê uma Descrição. 
Feito isso, clique em Adicionar documento



Tendo  adicionado  o(s)  documento(s),  o  sistema  automaticamente  Listará o(s)
documento(s). Se você fez tudo corretamente e tem certeza de que não irá adicionar ou
retirar nenhum documento, clique em Enviar recurso

Obs.: O recurso poderá ser alterado até o término do período previsto no calendário,
então  após  o  envio  confira  os  dados  e,  se  necessário,  não  esqueça  de  fazer  as
correções.



Se tudo estiver ocorrido bem, você verá a seguinte mensagem no canto superior da tela

Após submetido o envio do recurso, espere novamente nossa a avaliação. Feita a
avaliação, você será comunicado via e-mail, então não esqueça de ficar checando

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Após ser avaliado seu recurso, será enviado um e-mail para você. Checando seu correio
eletrônico, verá que o Recurso foi deferido ou indeferido. Veja abaixo sobre cada ocasião

Recurso Deferido

Caso tenha sido deferido, poderá novamente entrar na página de acesso de candidato para
checar as informações

Acesse a página de acesso utilizando o Link de acesso, juntamente com o E-mail e 
Código para visualizar as informações



Meus parabéns!
Você está um passo mais próximo de ingressar na UFCA. Os próximos passos

serão presenciais, então aguarde ansioso e prepare os documentos 
(você será notificado, novamente, via e-mail)

Recurso Indeferido

Caso tenha sido indeferido, receberá um email como mostrado abaixo

Desculpe, não foi dessa vez
Mas não desista! Tente ingressar na próxima!


