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ANEXO II - CRONOGRAMA DE MATRÍCULA DA SELEÇÃO UNIFICADA SISU 1º/2019
DATA

HORÁRIO

De 22 a
27/01/2019

-

ATIVIDADES
Período de inscrição pelo candidato na página do Sisu.

Divulgação dos classificados da Chamada Regular da Seleção
Sisu 1º/2019, na página do Sisu e do PS-ICG 2019.
Período para TODOS os candidatos preencherem as
informações e postarem os documentos comprobatórios,
De 30/01 a
Até às 16h finalizarem o questionário e emitirem o protocolo para ser
04/02/2019
entregue na matrícula, por meio do Sistema Sase, no
endereço www.sistemas.univasf.edu.br/sase.
Matrícula de calouros classificados na Chamada Regular da
31/01, 1º e
08h às 11h
Seleção Sisu 1º/2019, para ingresso nos dois semestres
04/02/2019
14h às 17h
letivos de 2019.
Período de solicitação de dispensa de disciplinas para os
De 02/02 a
ingressantes do PS-ICG 2019 que se matricularem na
22/02/2019
Chamada Regular do Sisu.
Declaração de interesse em participar da Lista de Espera do
Sisu, para os candidatos que não foram classificados na 1ª
De 29/01 a
opção de curso na Chamadas Regulares do Sisu, por meio do
05/02/2019
acesso ao Portal do Sisu, sendo realizado pelo próprio
candidato.
Previsão de divulgação da Lista de Espera dos cursos da
A partir de
Univasf, para os candidatos que tiverem manifestado interesse
11/02/2019
em participar dessa lista.
Previsão para a divulgação das covocações da Lista de
A partir de
Espera do Sisu para a ocupação das vagas remanescentes da
11/02/2019
Chamada Regular do Sisu.
Convocação para Perícia Multiprofissional para os candidatos
A partir de
que concorreram às vagas reservadas para os Grupos L9,
11/03/2019
L10, L13 e L14.
Divulgação do resultado parcial da análise socioeconômica
para os candidatos que concorreram às vagas reservadas e
Até 08/04/2019
que possuem renda per capita de até 1,5 salário mínimo na
Chamada Regular do Sisu.
Até dois dias
úteis após a
Prazo para o recurso quanto ao resultado parcial da análise
divulgação do
socioeconômica.
resultado
parcial
Divulgação do resultado final da análise socioeconômica para
os candidatos com renda per capita de até 1,5 salário mínimo
Até 22/04/2019
e que concorreram às vagas reservadas a na Chamada
Regular do Sisu.
28/01/2019

-
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