
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SISU 2021.2
(Semestre Letivo 2021.2)

EDITAL Nº 10/2021/PROGRAD/UFCA

CONVOCAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO PRESENCIAL DE MATRÍCULA
SUB JUDICE

A Pró-reitoria de Graduação divulga a Convocação para Solicitação Presencial de Matrícula
de candidatos da modalidade de AMPLA CONCORRÊNCIA do Curso de Medicina do SiSU 2021.2
CLASSIFICADOS no resultado pós-recurso da Convocação SUB JUDICE.

Em cumprimento ao item 15.1.2. do EDITAL 10/2021/PROGRAD/UFCA informamos que os
candidatos  que constarem nesta convocação (ANEXO III),  deverão comparecer para solicitação
presencial de matrícula, nos dias 23, 24 ou 25 de fevereiro de 2022, exclusivamente no local e
horários  estabelecidos  na  tabela  do  ANEXO I  desta  convocação,  munidos  das  documentações
básicas originais relacionadas no ANEXO II, enviadas nas etapas on-line de pré-cadastro e recurso
da Convocação SUB JUDICE do SiSU 2021.2, sob pena de exclusão do processo seletivo.

A solicitação presencial de matrícula poderá ser feita por procuração específica para este
fim,  desde  que  assinada  pelo  candidato.  A  procuração  original  e  cópia  de  documento  de
identificação oficial com foto do procurador ficarão retidas. 

Não  há  necessidade  da  procuração  ter  firma  reconhecida  em  cartório  desde  que  o
reconhecimento  possa  ser  feito  pelo  agente  administrativo,  confrontando  a  assinatura  do
candidato/signatário com aquela constante no seu documento de identificação oficial com foto.
Se houver divergência entre as assinaturas (da procuração e do documento de identificação), a
autenticação  não  será  feita  pelo  agente  administrativo  e  deverá  ser  reconhecida  firma  em
cartório. 

Caso o candidato seja menor de 18 anos a solicitação de matrícula poderá ser feita por ele
mesmo  ou  por  seus  pais  (mediante  apresentação  do  documento  oficial  com  foto)  ou  por
responsável  legal  (mediante  apresentação  da  documentação  comprobatória  da  representação
legal) entregue(s) em fotocópia(s) autenticada(s) ou em fotocópia(s) simples, e neste caso, com os
respectivos documentos originais para conferência e validação, sem necessidade de procuração.
As cópias das documentações comprobatórias da representação ficarão retidas. 

Ressaltamos  que  caso  o  candidato  ou  seu  representante  legal  não  compareça ou  não
apresente toda a documentação original anexada durante o pré-cadastro e recurso (prescritas no
Anexo II desta convocação), até o término do período de solicitação presencial de matrícula, será
excluído do processo seletivo correspondente, não cabendo recurso, e a vaga será preenchida
por candidato suplente.

“15.1.2.2. Caso o candidato ou seu representante legal não compareça ou
não apresente toda a documentação original, até o término do período de
matrícula presencial, será excluído do processo seletivo correspondente, não
cabendo recurso.”
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Os  candidatos  classificados  com  solicitação  presencial  de  matrícula  DEFERIDA  serão
considerados matriculados e constarão como tal no resultado final da chamada correspondente,
devendo começar a assistir as aulas presenciais no dia 09 de maio de 2022.

Orientamos  que  os  candidatos  que  enviaram  no  pré-cadastro  ou  recurso  on-line,
declaração ou certidão de conclusão do ensino médio apresente, durante a solicitação presencial
de matrícula, o certificado ou o diploma original.

Por  se  tratar  de  procedimento  de  caráter  eminentemente  presencial,  a  solicitação
presencial  de  matrícula  preservará  a  manutenção  dos  cuidados  preventivos  como  uso  de
máscaras, distanciamento, higienização, entre outros.

Os  candidatos  poderão  obter  orientações  adicionais  e  atualizações  acerca  do
procedimento de solicitação presencial de matrícula pelo correio eletrônico:  sisu@ufca.edu.br,
nos dias úteis, nos horários das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

Juazeiro do Norte-CE, 21 de fevereiro de 2022.

EDSON OTONIEL DA SILVA
Pró-Reitor de Graduação em Exercício

Universidade Federal do Cariri
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ANEXO I

CAMPUS: BARBALHA 
(Rua Divino Salvador, 284, Bairro Centro, Barbalha - CE)

CURSO LOCAL DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Medicina Sala 02
Datas: 23, 24 e 25 de fevereiro de 2022

 
Horários: das 08h às 12h
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ANEXO II

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA

 1 Todos os candidatos deverão apresentar no ato da solicitação presencial de matrícula os
seguintes documentos  originais que foram anexados nos procedimentos on-line de pré-
cadastro e recurso, para conferência pelo servidor responsável.

 i documento de identificação oficial com foto (exemplo: RG, CNH, carteira de trabalho, etc);
 ii CPF;
 iii título de eleitor e comprovação de quitação eleitoral, para maiores de 18 (dezoito) anos, ou

certidão de quitação eleitoral;
 iv histórico escolar do ensino médio;
 v certificado de conclusão de ensino médio;
 vi certificado de reservista ou atestado de alistamento militar,  para brasileiros maiores de 18

(dezoito) anos, do sexo masculino. O candidato com idade superior a 46 (quarenta e seis) anos
de  idade  ou  que  completará  46  anos  em  2021, está  dispensado  da  apresentação  do
documento;

Observação: Caso o(a) candidato(a) tenha alterado o seu nome civil e haja divergência de nome entre
os documentos acima descritos, o(a) candidato(a) deverá apresentar documento comprobatório de
mudança. Ex.: Certidão de casamento, cópia de processo judicial com nova certidão de nascimento,
etc.
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ANEXO III

ENEM NOME CURSO GRAU MOD NOTA

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

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