MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF
COMISSÃO GESTORA DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS DA UNIVASF – CG PS-ICG 2021

Sala da SRCA, 1º Andar do Prédio Administrativo da Reitoria, Campus Petrolina: av. José de Sá
Maniçoba s/n, Centro, PETROLINA-PE, CEP: 56304-917. Informações: (87) 2101-6764. Endereço
eletrônico: PS-ICG 2021, e-mail: ingressodiscente@univasf.edu.br
Portaria nº 01/2021/CG PS-ICG de 17 de abril de 2021
A Comissão Gestora do Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduação
Presenciais da Univasf – CG PS-ICG 2021, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o
disposto no EDITAL Nº 05, DE 05 DE ABRIL DE 2021 e no EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 6, DE 13
DE ABRIL DE 2021, RESOLVE:
1. DIVULGAR o Resultado da Chamada Regular do Sisu 1º/2021, conforme nominata
divulgada pelo MEC e publicada na página do PS-ICG 2021.
2. INFORMAR que os candidatos deverão realizar a PRÉ-MATRÍCULA ONLINE, nos dias 20, 21,
22 e 23 de abril de 2021, com os seguintes passos, conforme o item 8.2 do EDITAL Nº 05, DE 05
DE ABRIL DE 2021:
● Preenchimento e a finalização do QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO para
TODOS os candidatos classificados por meio do Sistema SASE, para postagem
de informações e documentos comprobatórios, de acordo com cada
modalidade de concorrência, conforme opção de curso/campus, dentro dos
prazos estabelecidos, devendo apresentar os documentos relacionados no item
8.17 do EDITAL Nº 05, DE 05 DE ABRIL DE 2021;
● Confirmação do interesse na vaga por meio do Sistema SASE, dentro do prazo
estabelecido, realizando o procedimento de marcar a opção na aba "manifestar
interesse na vaga", conforme segue:
✔ Acessar o Sistema SASE, clicar na aba “manifestar interesse na vaga”; em
seguida clicar em
(“alterar”), a fim de mudar a opção para “SIM”,
concordando com os termos da declaração e depois clicar em “confirmar”
para salvar a opção. Veja o passo-a-passo no ANEXO II.
NAS MESMAS DATAS, A Comissão Gestora do PS-ICG 2021 avaliará a documentação que foi
postada e, havendo alguma pendência ou ilegibilidade nos documentos exigidos para a prématrícula, será solicitada por e-mail a COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ao candidato
convocado. Após o contato, o candidato deverá acessar a opção "complemento pré-matrícula"
no Sistema SASE e postar os documentos solicitados em formato JPG, menor que 1 Mb, dentro
do prazo estipulado nesta portaria de convocação.
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3. DETERMINAR que TODOS OS CANDIDATOS devem preencher o questionário SASE, a fim de
prestar as informações e postar os documentos comprobatórios exigidos, em formato JPG, no
tamanho de até 1Mb, por meio do Sistema SASE, ATÉ ÀS 23h59min DO DIA 23/04/2021. Após
preencher o questionário, os candidatos devem clicar em 'FINALIZAR'.
4. ALERTAR que os candidatos deverão estar atentos ao que segue:
✔ Para realizar o preenchimento do questionário do Sistema SASE, o
candidato deve digitalizar a documentação exigida no formato JPG, inferior a
1Mb, e postar no questionário. Todos os itens com asterisco (*) são
obrigatórios e o candidato deve observar com atenção se todos os campos
estão preenchidos;
✔ Após o término do preenchimento do formulário, o candidato clica em
'SALVAR' na parte inferior da tela e, depois clica em 'PÁGINA TÓPICOS' e,
em seguida, clica em 'FINALIZAR', a fim de concluir o procedimento;
✔ O candidato que não postar os documentos exigidos e/ou não realizar o
procedimento ou mesmo depois de ter feito o procedimento não clicar em
FINALIZAR, não concluirá o questionário dentro do prazo estabelecido e
será, portanto, eliminado do processo seletivo;
✔ O candidato NÃO deve deixar para preencher o questionário no último dia
do prazo, a fim de evitar transtornos, principalmente no que tange ao tempo
hábil para postar documentos e dirimir dúvidas;
✔ O candidato que já tiver cursado disciplinas poderá solicitar a dispensa do
componente e/ou o aproveitamento de disciplinas no período de 26/04 a
04/08/2021, conforme o item 12 do EDITAL Nº 05, DE 05 DE ABRIL DE 2021.
5. ESCLARECER que os candidatos classificados para os Grupos L9, L10, L13 e L14 (vagas
reservadas para pessoas com deficiência) devem preencher o questionário socioeconômico e
postar os documentos comprobatórios da deficiência, conforme as normas nos itens 5.3, 5.11.4
e 8.17 do EDITAL Nº 05, DE 05 DE ABRIL DE 2021. Obs. Os candidatos desses grupos devem
ficar atentos à convocação (agendamento) para perícia multiprofissional, em data a ser
definida.
6. ESCLARECER que os candidatos classificados para os Grupos L1, L2, L9 e L10 (vagas
reservadas a quem possui renda inferior a 1,5 salário mínimo per capita) devem preencher o
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questionário socioeconômico e postar os documentos comprobatórios de renda e/ou
deficiência, ATÉ ÀS 23h59min DO DIA 23/04/2021, conforme as normas para a avaliação
socioeconômica que constam no item 9 do EDITAL Nº 05, DE 05 DE ABRIL DE 2021.
7. ESCLARECER ainda que TODO candidato classificado nos Grupos L2, L6, L10 e L14, exceto os
indígenas, terá a sua autodeclaração verificada pela Comissão Institucional de
Heteroidentificação através de um vídeo a ser enviado, conforme o item 5.2, 5.2.1 e 5.2.2 do
EDITAL Nº 05, DE 05 DE ABRIL DE 2021. Os indígenas farão a comprovação por meio da
postagem de documentos.
● O processo de heteroidentificação do candidato deverá atentar
exclusivamente para o fenótipo (predominantemente a cor da pele, a
textura do cabelo e aspectos faciais), de acordo com a Instrução Normativa
nº 12 de 12 de abril de 2021 do Gabinete da Reitoria da Univasf;
● Para participar do procedimento de heteroidentificação, os candidatos
deverão gravar um vídeo de si mesmos, apresentando-se e confirmando sua
autodeclaração. Após encerrar a gravação, o candidato deverá preencher os
campos do formulário online e carregar seu vídeo formulário no Google
Docs por meio do link: https://forms.gle/3inxCrNB4ttFfyCb8;
● Para mais informações sobre a produção e o envio do vídeo, o candidato
deverá acessar a Portaria nº 04/2021 – CIHU/GR de 16 de abril de 2021;
● O arquivo de vídeo disponibilizado pelo candidato para o procedimento de
heteroidentificação ficará de posse da Comissão Institucional de
Heteroidentificação para fins de registro e utilização em eventuais recursos
interpostos pelos candidatos.
8. DETERMINAR que todos os candidatos que obtiverem o deferimento/confirmação da prématrícula e cumprirem todos os requisitos para as vagas reservadas (cotas), bem como os
estudantes da modalidade Ampla Concorrência, serão convocados posteriormente, por meio
de portaria, para apresentar toda a documentação original e cópias para autenticação, a fim de
formar o prontuário (dossiê) do discente. As demais informações, quadro de vagas e
convocações serão divulgados no site: https://portais.univasf.edu.br/estudante/ingressodiscente/processo-seletivo-para-ingresso-nos-cursos-de-graduacao-presenciais-da-univasf2013-ps-icg-2021
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9. AVISOS IMPORTANTES:
● Para a realização da pré-matrícula, o candidato deverá realizar dois
procedimentos no Sistema SASE: Preencher o questionário e clicar em
“finalizar”, e também clicar na aba “manifestar interesse na vaga”; em
seguida clicar em (“alterar”), a fim de mudar a opção para “SIM”;
● O Manual do Estudante estará disponível na página do ingresso discente
(PS-ICG 2021) e trará instruções práticas e claras sobre os sistemas
utilizados, em especial o Sistema SASE, para o primeiro acesso,
preenchimento do questionário até sua finalização e por fim, a
demonstração no interesse na vaga, para conclusão da pré-matrícula, dentre
outras informações como perguntas e respostas de dúvidas frequentes dos
candidatos;
● Pedimos aos candidatos que fiquem atentos as comunicações na página do
ingresso discente ou que eventualmente venham a ser divulgadas por email.

Lucimary Araújo Campos
Presidente da Comissão Gestora do Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduação
Presenciais da Univasf - PS-ICG 2021
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ANEXO I - CRONOGRAMA DE PRÉ-MATRÍCULA (PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO + MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA VAGA),
HETEROIDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA
DATA
16/04/2021
De 20 a 23/04/2021

De 20 a 23/04/2021

24 a 27/04/2021

30/04/2021
03 e 04/05/2021

07/05/2021

PROCEDIMENTO
Divulgação dos classificados na Chamada
Regular do Sisu 1º/2021.
Período para TODOS os candidatos
classificados na Chamada Regular do Sisu
1º/2021 realizarem os procedimentos de PRÉMATRÍCULA ONLINE com o preenchimento do
questionário e com a manifestação do
interesse na vaga.
Período para gravar e enviar o vídeo com a
autodeclaração étnico-racial para o processo
de heteroidentificação, (apenas) para os
candidatos dos Grupos L2, L6, L10 e L14,
exceto os indígenas cuja comprovação é
documental.
Prazo para a complementação dos
documentos de pré-matrícula, por meio do
item "complementação pré-matrícula".
Resultado parcial da pré-matrícula dos
classificados na Chamada Regular.
Prazo para interpor recurso contra o resultado
parcial da pré-matrícula dos classificados na
Chamada Regular.
Resultado final da pré-matrícula dos
classificados na Chamada Regular.

LOCAL
Na página do Sisu e do PS-ICG 2021
Por meio do Sistema SASE, no endereço
www.sistemas.univasf.edu.br/sase

Vídeo formulário do Google Docs por meio do
link https://forms.gle/3inxCrNB4ttFfyCb8

No Sistema SASE

Publicado na página do PS-ICG 2021
Por meio do item "Recursos pré-matrícula" no
Sistema SASE
Publicado na página do PS-ICG 2021

18/05/2021

19 e 20/05/2021

31/05/2021

14/06/2021

15 e 16/06/2021

A partir de 22/06/2021

Resultado parcial do processo de
heteroidentificação dos pré-matriculados na
Chamada Regular.
Prazo para interpor recurso contra o resultado
parcial do processo de heteroidentificação
dos pré-matriculados na Chamada Regular.
Resultado final do processo de
heteroidentificação dos pré-matriculados na
Chamada Regular.
Resultado parcial da avaliação
socioeconômica dos pré-matriculados na
Chamada Regular.
Prazo para interpor recurso contra o resultado
parcial da avaliação socioeconômica dos prématriculados na Chamada Regular.
Resultado final da avaliação socioeconômica
dos pré-matriculados na Chamada Regular.

Publicado na página do PS-ICG 2021

Por meio do item "Recursos Cor/Raça" no
Sistema SASE
Publicado na página do PS-ICG 2021

Publicado na página do PS-ICG 2021

Por meio do item "SASE Socioeconômico Recursos" no Sistema SASE.
Publicado na página do PS-ICG 2021

FIM DO CRONOGRAMA

ANEXO II – PASSO-APASSO PARA “MANIFESTAR INTERESSE NA VAGA”

1) Acesse o Sistema SASE:

CPF e
SENHA

2) Clique no processo seletivo

*Onde está escrito “PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVASF 2020”, leia-se “PROCESSO SELETIVO
PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVASF 2021”. Onde está escrito “2° Remanejamento”, leia-se “Chamada Regular”.
3) Clique no item “Manifestar interesse na vaga”.

4) Clique em

(“alterar”)

5) Clique na opção desejada, escolhendo o “SIM” para manifestar o interesse na vaga e depois clique em “CONFIRMAR”.

6) Verifique se a opção “SIM” ficou salva e acompanhe o e-mail.

ANEXO III – RELAÇÃO DOS CONVOCADOS PARA A PRÉ-MATÍCULA

Para acessar a relação de convocados, clique em: Resultado da Chamada Regular do Sisu 1º/2021. Veja também o Cronograma com todas as
etapas no EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 6, DE 13 DE ABRIL DE 2021, conforme o grupo de concorrência.
Os procedimentos e normas estão expressos no EDITAL Nº 05, DE 05 DE ABRIL DE 2021, disponível na página do processo seletivo.

FIM DA LISTAGEM

