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CONVOCAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
DA CHAMADA REGULAR DO SISU 2021.2

A Pró-Reitoria de Graduação divulga a Convocação para o Procedimento de
Heteroidentificação para os candidatos das modalidades  de concorrência com
reserva étnico-racial  autodeclarados pretos ou pardos (L2,  L6,  L10 e L14) da
Chamada Regular do SiSU 2021.2.

Para realizar o procedimento o candidato deverá, obrigatoriamente, ter
enviado o pré-cadastro on-line no período de 11 a 16 de agosto de 2021.

Em razão do contexto epidemiológico desfavorável ao desenvolvimento de
atividades presenciais,  o  procedimento  de heteroidentificação será realizado,
excepcionalmente,  por  meio   ENTREVISTA  ONLINE em  link  a  ser
disponibilizado pela UFCA, a qual ocorrerá no dia 19 de agosto de 2021 nos
horários  determinados  no  ANEXO  I  desta  Convocação.  O  candidato  deverá
comparecer  à  entrevista  exclusivamente  no  dia  e  horário  para  o  qual  foi
agendado.

A entrevista online ocorrerá por meio do serviço de comunicação Google
Meet, cujo link e  detalhamento dos procedimentos a serem executados serão
encaminhados  ao  e-mail  previamente  cadastrado  pelo  candidato  no  SIGAA.
Recomenda-se que para participação na entrevista o candidato tenha uma conta
de e-mail vinculada ao Google.

Esclarecemos  que  o  candidato  da  cota  étnico-racial  autodeclarado
indígena não  passará  pelo  procedimento,  já  que neste  caso a  avaliação  é
realizada por meio da análise documental complementar que o identifica como
membro de comunidade indígena anexada durante o pré-cadastro e/ou recurso.
Dessa  forma,  caso  algum  candidato  autodeclarado  indígena  conste  nesta
convocação não precisará comparecer ao procedimento de heteroidentificação.

Nos termos do item 10.1.3. do EDITAL  10/2021/PROGRAD/UFCA,  para a
realização da entrevista online o candidato deverá: 

I -  estar com uma conexão de internet que permita uma transmissão de
videoconferência 

de qualidade; 

II - estar em um local de fundo branco (ou fundo de cor clara) e com boa
iluminação; 

III - manter câmera e microfone ligados durante todo o procedimento; 

IV - manter o ambiente sem ruídos e sem intervenção de terceiros; 

V - definir e testar com antecedência o equipamento a ser utilizado; 

VI - posicionar o equipamento de modo a captar toda sua imagem; e 

VII  -  estar com o documento de identificação oficial  com foto  e com a
autodeclaração de cor/raça enviada nos termos do item 10.1.2. 

Cabe destacar que a UFCA não se responsabilizará pela não realização da
entrevista  online  por  motivos  de  ordem  técnica,  falhas  de  comunicação,
congestionamento de linhas de comunicação ou de outros fatores,  alheios  à
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Universidade, que venham impossibilitar o atendimento das normas do Edital Nº
10/2021/PROGRAD/UFCA e desta Convocação.

No caso de impedimento de comparecimento à entrevista fica determinada
uma  última e  definitiva  oportunidade  para  o  candidato  comparecer  ao
procedimento  online  de  heteroidentificação,  o  qual  acontecerá
impreterivelmente  no dia 23 de agosto de 2021 (turno da manhã).  Para
tanto,  o  candidato  deverá  encaminhar  e-mail  para  sisu@ufca.edu.br com  o
ASSUNTO: Justificativa de Ausência ao Procedimento de Heteroidentificação, até
as  12h00  do  dia  20/08/2021 com  a  justificativa  e  anexando as  devidas
comprovações. Na presente situação, o candidato receberá e-mail contendo o
link, a data e o horário de sua entrevista. O candidato deverá comparecer
exclusivamente no dia e horário para o qual foi agendado, sob pena de exclusão
do processo seletivo.

As Justificativas de Ausência ao Procedimento de Heteroidentificação serão
analisadas  pela  comissão  do  SiSU  2021.2  que  avaliará  cada  requerimento
considerando  o(s)  impedimento(s)  apresentado(s)  e,  de  acordo  com  a
especificidade do  caso,  sua(s)  correspondente(s)  comprovação(ões)  anexa(s):
atestado médico, print contendo data e hora que comprova que o candidato teve
problemas  de  acesso à  sala  virtual,  comprovantes  de  não  fornecimento  de
energia elétrica no horário  da entrevista  online etc (citações comprobatórias
exemplificativas). 

Informamos  que  o  candidato  que  não  enviou  cópia  digitalizada  da
autodeclaração de cor/raça (ANEXO II) no período de pré-cadastro online (11 a 16
de agosto de 2021), deverá enviar no período de 17 de agosto de 2021 até o
dia e horário agendado para o seu comparecimento ao procedimento
de heteroidentificação, seguindo as orientações abaixo:

1. A  autodeclaração acima  mencionada deverá  ser  encaminhada pelo
candidato  exclusivamente via  internet  no  endereço  eletrônico:
https://forms.ufca.edu.br/, acessando o formulário  denominado  Chamada
Regular SiSU 2021.2 – Envio de Documentação para o Procedimento Online
de Heteroidentificação e anexando a documentação exigida acima.

1.1. Não será aceita assinatura documental realizada por meio de colagem
de imagem de assinatura. Devendo o documento ser impresso, assinado
fisicamente,  digitalizado  e  posteriormente  anexado  ao  formulário
constante no endereço eletrônico https://forms.ufca.edu.br/. 

1.2. Salientamos  que  caso  se  trate  do  primeiro  acesso,  para  o
preenchimento do formulário o candidato deverá criar login e senha no
próprio  endereço  eletrônico  (clicando  na  opção  >  Ainda  não  tenho
cadastro).  Após o  preenchimento integral  e  envio  da autodeclaração o
candidato receberá em seu e-mail cadastrado no FORMS uma confirmação
de envio.  O  não recebimento da confirmação de envio  significa que o
formulário  não foi  submetido.  Neste caso, o  candidato deverá enviá-lo
corretamente dentro do prazo.

1.3. O candidato deverá anexar a documentação em formato de arquivo
em  extensão  .pdf,  com  tamanho  máximo  de  4Mb.  Antes  do  envio
documental  o candidato deverá certificar-se de que o arquivo não está
corrompido, de que o seu conteúdo está legível  e de que o documento
tenha sido digitalizado na íntegra.

Destacamos  que  os  candidatos  que  forem  considerados  inaptos  a
preencher as vagas de reserva étnico-racial pela comissão de heteroidentificação
terão sua solicitação de matrícula  indeferida  no resultado parcial e  poderão
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recorrer administrativamente nos termos dos itens 10.2 e  15.1.1.1  do EDITAL
10/2021/PROGRAD/UFCA,  nas  datas  divulgadas  no  cronograma  abaixo  e
detalhadas junto ao resultado parcial.

“10.2. Os candidatos que forem considerados inaptos a preencher
as vagas de reserva étnico-racial terão sua solicitação de matrícula
indeferida no  resultado  parcial,  podendo  recorrer
administrativamente nos termos do item 15.1.1.1 deste Edital.

15.1.1.1. Após o resultado parcial,  o  candidato que tiver  o pré-
cadastro indeferido poderá recorrer administrativamente, no prazo
estipulado no cronograma de sua convocação, exclusivamente no
SIGAA  -  UFCA,  no  endereço  eletrônico
https://sig.ufca.edu.br/sigaa/public/selecao/recurso/acesso.jsf,
sanando  as  pendências  listadas  no  detalhamento  individual  do
resultado parcial e/ou requerendo retificação da análise.”

O não comparecimento do candidato no dia e horário agendado nos termos
prescritos nesta Convocação, a  não confirmação da autodeclaração ou a  sua
recusa de passar pelo  procedimento de heteroidentificacão resultará  em sua
exclusão definitiva deste processo seletivo, conforme prescreve o item 10.2.3. do
EDITAL nº 10/2021/PROGRAD/UFCA.

“10.2.3. A  não  confirmação  da  autodeclaração,  o  não
comparecimento  pelo  candidato  ou  sua  recusa  a  submeter-se
integralmente  ao  processo  de  heteroidentificação  acarretará
exclusão do processo seletivo.”

O candidato poderá obter informações adicionais e orientações sobre o
procedimento de heteroidentificação pelo correio eletrônico:  sisu@ufca.edu.br,
nos dias úteis, nos horários das 9h às 12h e das 13h às 17h. 
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CRONOGRAMA DO PROCEDIMENTO DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO DA CHAMADA REGULAR DO SISU

2021.2

Atividade Período

Procedimento de Heteroidentificação
Para  candidatos  das  modalidades  L2,  L6,  L10  e
L14 autodeclarados preto ou pardo

19  de  agosto  de  2021,
obrigatoriamente no horário para o qual foi
convocado, conforme consta no ANEXO I, sob
pena de exclusão do processo seletivo.

23  de  agosto de  2021(*),
obrigatoriamente no horário informado no e-
mail  enviado  ao  candidato,  sob  pena  de
exclusão do processo seletivo.

Resultado Parcial
No endereço eletrônico http://sisu.ufca.edu.br

24 de agosto de 2021

Recurso on-line
No endereço:  
https://sig.ufca.edu.br/sigaa/public/selecao/recurso
/acesso.jsf
Para os candidatos das modalidades L2, L6, L10 e 
L14 que forem considerados inaptos a preencher 
as vagas de reserva étnico-racial 

25 a 30 de agosto de 2021

Resultado Pós-Recurso 
No endereço eletrônico: http://sisu.ufca.edu.br

14 de setembro de 2021

(*) O  dia 23 de agosto de 2021 (no horário determinado) será destinado,
EXCLUSIVAMENTE, aos candidatos que não puderem comparecer no dia e horário
da sua convocação (ANEXO I) e que enviaram e-mail para sisu@ufca.edu.br nos
termos estabelecidos nesta Convocação, até as 12h00 do dia 20/08/2021.

Juazeiro do Norte-CE, 17 de agosto de 2021.

RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO
Pró-Reitor de Graduação

Universidade Federal do Cariri
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ANEXO I: 
19 de agosto de 2021, das 08:30h às 11:30h

Todos os candidatos listados abaixo deverão comparecer à entrevista online obrigatoriamente no horário
determinado acima, sob pena de exclusão do processo seletivo.

ENEM NOME CURSO GRAU MODALIDADE
20****661754 MARIA EVAILMA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO Bacharelado L02
20****800611 ANA ISABEL MOREIRA DE MATOS ADMINISTRAÇÃO Bacharelado L06
20****545986 EVERSON ALLAN MARTINS DE SOUSA ADMINISTRAÇÃO Bacharelado L06
20****855902 GABRIEL SOUSA PEREIRA ADMINISTRAÇÃO Bacharelado L06
20****126270 ALEX ARIOVALDO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO Bacharelado L10
20****014303 GABRIEL DAVID DA SILVA CLEMENTE ENGENHARIA CIVIL Bacharelado L06
20****007872 MARIA CLARA BATISTA RODRIGUES ENGENHARIA CIVIL Bacharelado L06
20****846540 PEDRO HENRIQUE BRITO ALBUQUERQUE ENGENHARIA CIVIL Bacharelado L06
20****702548 THALYTA DA SILVA CARVALHO ENGENHARIA CIVIL Bacharelado L06
20****505703 FRANCISCA NERILANDYA FERREIRA DA SILVA ENGENHARIA DE MATERIAIS Bacharelado L06
20****832817 RAYANE DOS SANTOS SOUSA ENGENHARIA DE MATERIAIS Bacharelado L06
20****520539 ANA CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS MEDICINA Bacharelado L02
20****432147 FRANCISCA EVEIZA CARLOS CAMPOS MEDICINA Bacharelado L02
20****142691 JEFFERSON RAMON VASCONCELOS ARAUJO MEDICINA Bacharelado L02
20****247099 ANDRE VINICIUS COSTA MACHADO MEDICINA Bacharelado L06
20****976722 CICERO GUTEMBERG BARRETO PEREIRA GOMES MEDICINA Bacharelado L06
20****691297 MATEUS LAURINDO FERREIRA DE CARVALHO MEDICINA Bacharelado L06
20****203639 VALTER TAVARES DA SILVA JUNIOR MEDICINA Bacharelado L06
20****571184 EDVALDO FAGUNDES DA SILVA JÚNIOR MEDICINA Bacharelado L10



ANEXO II:

AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA

Eu,  ,  portador(a)  do  RG  nº

,  órgão  expedidor  ,  e  CPF  nº

, inscrito no ENEM 2020 sob o número ,
para  fins  de  comprovação  do  contido  na  Lei  12.711  de  29  de  agosto  de  2012
(Sistema de Cotas) e no Decreto 7.824 de 11 de outubro de 2012, declaro-me:

Ratifico  serem  verdadeiras  as  informações  prestadas,  estando  ciente  de  que  a
prestação  de  informações  falsas  incorrerá  nas  penas  do  crime  do  *Art.  299  do
Código  Penal  (falsidade  ideológica),  além  de  caso  configurada  a  prestação  de
informação  falsa,  apurada  posteriormente  ao  registro  acadêmico  em
procedimento  que  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o
cancelamento  deste  registro  na Universidade  Federal  do Cariri,  sem prejuízo  das
sanções  penais  cabíveis  (*Art.  9º  da  PORTARIA  NORMATIVA  Nº  18,  DE  11  DE
OUTUBRO DE 2012, do Ministério da Educação).

__________________________,  ___ de_________  de ______.
                                                          (Cidade/UF)                (dia)      (mês)         (ano)

 

________________________________________________  
Assinatura do(a) Declarante 

_____________________________________________________________________
Assinatura do Responsável, se o candidato for menor de idade

*Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal – Falsidade ideológica 
Art. 299: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante: 
Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o
documento é particular.

*PORTARIA NORMATIVA Nº 18,  DE 11 DE OUTUBRO DE 2012 –  Ministério da Educação –  Dispõe  sobre  a
implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino de que tratam a Lei no 12.711, de 29 de agosto
de 2012, e o Decreto no 7.824, de 11 de outubro de 2012.
Art. 9º A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe
assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na instituição federal de ensino, sem
prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
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