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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SISU 2021.2
(Semestre Letivo 2021.2)

EDITAL Nº 10/2021/PROGRAD/UFCA

RESULTADO PÓS-RECURSO DA   CONVOCAÇÃO     SUB JUDICE  
Ampla Concorrência - Medicina

A Pró-reitoria de Graduação divulga o Resultado Pós-recurso da  Convocação  SUB JUDICE
de candidatos da modalidade de AMPLA CONCORRÊNCIA do Curso de Medicina do SiSU 2021.2.

Considerando  a  suspensão  das  atividades  presenciais  da  UFCA  em  decorrência  das
medidas adotadas para enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19),
os candidatos aqui listados como “CLASSIFICADO SUB JUDICE” deverão aguardar a convocação
para  solicitação presencial de matrícula a ser divulgada no site do SiSU na UFCA, no endereço
eletrônico  http://sisu.ufca.edu.br,  assim que  tivermos condições  sanitárias  e de  biossegurança
adequadas à realização de atividades presenciais nos termos do item 16.1 do EDITAL Nº 10/2021/
PROGRAD/UFCA. Quando convocados, deverão apresentar-se munidos da documentação exigida
nos  termos  do  Edital,  nos  locais  e  horários  designados,  sob  pena  de  exclusão  do  processo
seletivo.

16.1. As  datas  da  solicitação  presencial  de  matrícula  e  do  resultado  final  das
chamadas deste processo seletivo serão condicionadas ao retorno das atividades
presenciais na UFCA, as quais encontram-se suspensas em decorrência da pandemia
da COVID-19.

Informamos que em função da suspensão das atividades acadêmicas presenciais da UFCA
ocasionadas pela pandemia da COVID-19, os períodos letivos precisaram ser reprogramados e,
consequentemente,  encontram-se  em  atraso.  Tendo  em  vista  a  necessidade  de  avaliação  do
contexto epidemiológico, o calendário do período letivo 2021.2 do curso de Medicina ainda não
foi  deliberado,  no  entanto,  assim  que  aprovado  será  amplamente  divulgado  à  comunidade
acadêmica.

Para ter acesso a informações sobre os cursos de graduação da UFCA (e-mail, PPC, matriz
curricular, corpo docente etc), consulte: https://www.ufca.edu.br/cursos/graduacao/.

Os candidatos poderão obter orientações adicionais e atualizações acerca do andamento
do processo seletivo pelo correio eletrônico: sisu@ufca.edu.br, nos dias úteis, nos horários das 8h
às 12h e das 13h às 17h. 
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ENEM NOME CURSO GRAU MOD NOTA RESULTADO

20****840889 JOSE ATUALPA PINHEIRO LANDIM NETO MEDICINA Bacharelado A00 776,38 Classificado Sub Judice

20****354501 JOAO VICTOR MONTEIRO DANTAS MEDICINA Bacharelado A00 775,31 Classificado Sub Judice

Juazeiro do Norte-CE, 10 de dezembro de 2021.

RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO
Pró-Reitor de Graduação

Universidade Federal do Cariri


