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4ª LISTA DE RECLASSIFICAÇÕES DO SISU   2021.1  

A Pró-Reitoria de Graduação divulga a 4ª (quarta) lista de reclassificações
de candidatos com solicitação deferida na Convocação de Lista de Espera  do
SiSU 2021.1 (Edital nº 04/2021/PROGRAD/UFCA). 

Nesta  quarta  lista,  foram  reclassificados  os  candidatos  para  vagas
remanescentes  por  cancelamentos  de  matrículas  em  decorrência  de
desistências de candidatos classificados.

As vagas de modalidades de concorrência para as quais não haviam mais
candidatos a serem convocados foram remanejadas nos termos do item 5 do
Edital.

Devido à suspensão das atividades presenciais da UFCA em decorrência
das medidas adotadas para enfrentamento à pandemia provocada pelo novo
coronavírus  (COVID-19),  presumir-se-á  o  deferimento  da  solicitação  de
matrícula presencial dos candidatos aqui listados como “RECLASSIFICADOS”,
permitindo-lhes  ascender  à  condição  de  MATRICULADOS  nos  termos  do
ADITIVO  Nº  01  AO  EDITAL  Nº  04/2021/PROGRAD/UFCA.  Submetendo-se,  no
entanto, às seguintes condições:

1. Será  postergado  o  procedimento  de solicitação  presencial  de
matrícula  previsto  no  item  16.1.2  do  EDITAL  Nº
04/2021/PROGRAD/UFCA  e  seus  respectivos  subitens,  que
estabelecem a  obrigatoriedade  da  apresentação  da  documentação
básica  original  para  autenticação  dos  documentos  enviados
eletronicamente e MANTENDO O SEU CARÁTER ELIMINATÓRIO.

2. No  ato  da  solicitação  presencial  de  matrícula,  além  da
documentação básica (conforme Anexo II) e, quando for o caso, do
comprovante  de  endereço  exigido  pela  bonificação  regional
(conforme  Anexo  VI),  os  documentos  originais  comprobatórios  da
deficiência  também  deverão  ser  entregues/apresentados  para
autenticação  nos  termos  do  item  8.2.5  do  EDITAL  Nº
04/2021/PROGRAD/UFCA.

3. O procedimento de solicitação presencial de matrícula acontecerá
quando forem estabelecidas condições sanitárias e de biossegurança



adequadas  a  sua  realização  ou  após  o  retorno  das  atividades
presenciais da UFCA.

4. Quando convocados, os candidatos deverão se apresentar munidos
da documentação correspondente, nos locais e horários designados,
sob  pena  de  exclusão  do  processo  seletivo  e  consequente
cancelamento da matrícula.

Informamos que as aulas do período letivo 2021.1 do Curso de Medicina
iniciaram no  dia  22  de novembro  de 2021.  Dessa  forma,  o  candidato  aqui
listado  como  “RECLASSIFICADO(A)”  deverá  começar  a  assistir  as  aulas
imediatamente. 

Para  maiores  informações  entrar  em contato  com  a  Coordenação  do
Curso de Medicina pelo e-mail: medicina.famed@ufca.edu.br.

Na tabela, os campos têm o seguinte significado: 

• ETAPA:  corresponde à etapa,  isto é,  à convocação do SiSU na UFCA,
edição 2021.1. O valor  “LE” significa Convocação de Lista de Espera.

• ENEM: nº de inscrição do candidato
• NOME: nome do candidato
• CURSO: curso da UFCA escolhido pelo candidato
• FORMAÇÃO: formação correspondente ao curso
• MOD.: modalidade de concorrência do candidato
• NOTA: nota final do candidato
• STATUS: status constante na publicação  pós-recurso referente à etapa

em que o candidato solicitou matrícula
• MOVIMENTAÇÃO: alteração de status registrada nesta publicação
• REM.:  modalidade  original  da  vaga  remanejada  para  o  candidato,

quando for o caso.
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LISTA DE RECLASSIFICAÇÕES

ETAPA ENEM NOME CURSO FORMAÇÃO MOD. NOTA STATUS MOVIMENTAÇÃO REM.

CR 20****327987 CARLOS WENDEL GOMES DA SILVA MEDICINA Bacharelado L06 742,51 Classificado(a) Cancelado(a) por Desistência

LE 20****237665 ANTONIO ELIAQUIM ARAUJO SILVA OLIVEIRA MEDICINA Bacharelado L06 727,36 Suplente Reclassificado(a)

LE 20****077916 FRANCISCO ROMULO BENICIO DA SILVA MEDICINA Bacharelado L10 642,72 Classificado(a) Cancelado(a) por Desistência

LE 20****540072 ANGELA BEZERRA LOPES MEDICINA Bacharelado L10 512,52 Suplente Reclassificado(a)


