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ANEXO III 
CRONOGRAMA DE PRÉ-MATRÍCULA e MATRÍCULA DA SELEÇÃO UNIFICADA SISU 1º/2022 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

15 a 18/02 - Período de inscrição pelo candidato na página do SiSU. 

22/02 - 
Divulgação dos classificados da Chamada Regular da Seleção SiSU 1º/2022, na 
página do SiSU e do PS-ICG 2022. 

22/02 a 08/03 - 

Declaração de interesse em participar da Lista de Espera do SiSU, para os 
candidatos que não foram classificados na 1ª opção de curso na Chamada 
Regular do SiSU, por meio do acesso ao Portal do SiSU, sendo realizado pelo 
próprio candidato.  

28/02 a 04/03 - 

Período para TODOS os candidatos classificados na Chamada Regular da 
Seleção SiSU 1º/2022 realizarem os procedimentos de PRÉ-MATRÍCULA “ON-
LINE”, que consistem em:  
 
✓ preencher as informações pessoais, finalizar o questionário 

socioeconômico e gerar o protocolo de finalização;  
✓ realizar a opção de entrega de documentos da matrícula se presencial ou 

via correios, por meio do Sistema Sase, no endereço 
www.sistemas.univasf.edu.br/sase. 
OBS: Para os candidatos participantes do sistema de reserva de vagas, 
deverá ser realizada a inserção dos documentos obrigatórios no Sistema 
Sase. 

28/02 a 10/03 - 

Período para gravar e enviar o vídeo de autodeclaração étnico-racial, apenas 
para os candidatos dos Grupos L2, L6, L10 e L14, exceto os indígenas. 
 

Link para envio do vídeo:  
https://forms.gle/L7Fmp3iyUN3BmH6x9  

04 a 09/03  

Prazo para postagem da documentação via correios  referente a matrícula dos 
classificados da Chamada Regular  para os candidatos que optaram fazer a 
entrega da documentação via correios. 
  

OBS:A documentação deverá chegar até o dia 18/03. A comissão 
Gestora não se responsabiliza por documentos que cheguem fora do 
prazo ou documentação incompleta. 

09/03  Resultado parcial da PRÉ-MATRÍCULA “ON-LINE” 

10/03 e 11/03  
Prazo para interpor recurso contra o resultado parcial da  PRÉ-MATRÍCULA 
“ON-LINE” dos classificados da Chamada Regular, por meio do item “Recursos 
matrícula” no Sistema Sase 

15/03  
Resultado final da  PRÉ-MATRÍCULA “ON-LINE” dos classificados da Chamada 
Regular, na página do SiSU e do PS-ICG 2022. 

16/03 a 21/03  
Matrícula presencial dos classificados da Chamada Regular para os candidatos 
que optaram fazer a entrega da documentação presencial. 

24/03  Resultado parcial da matrícula para a chamada regular. 

http://sisu.mec.gov.br/
http://sisu.mec.gov.br/
http://sisu.mec.gov.br/
http://www.sistemas.univasf.edu.br/sase
https://forms.gle/L7Fmp3iyUN3BmH6x9
http://www.sistemas.univasf.edu.br/sase
http://sisu.mec.gov.br/
http://ingressodiscente.univasf.edu.br/index.php/ingresso-discente/ps-icg-2021
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25/03 a 28/03  
Prazo para interpor recurso contra o resultado parcial da matrícula dos 
classificados da Chamada Regular, por meio do item “Recursos matrícula” no 
Sistema Sase. 

30/03    
Resultado final da matrícula dos classificados da Chamada Regular, na página 
do PS-ICG 2022. 

04/04 - 
Convocação para Perícia Multiprofissional para os candidatos que concorreram 
às vagas reservadas para os Grupos L9, L10, L13 e L14. 

05/04  
Resultado parcial da avaliação socioeconômica dos pré-matriculados da 
Chamada Regular, na página do SiSU e do PS-ICG 2022, (apenas) para os 
candidatos dos Grupos L1, L2, L9 e L10. 

05/04  
Resultado parcial da heteroidentificações das autodeclarações étnico-raciais 
dos pré-matriculados da Chamada Regular, na página do SiSU e do PS-ICG 2022, 
(apenas) para os candidatos dos Grupos L2, L6, L10 e L14. 

06 e 07/04  

Prazo para interpor recurso contra o resultado parcial da avaliação 
socioeconômica dos pré-matriculados da Chamada Regular, por meio do item 
“recurso questionário” no Sistema Sase, (apenas) para os candidatos dos 
Grupos L1, L2, L9 e L10. 

06/04 e 07/04  

Prazo para interpor recurso contra o resultado parcial das heteroidentificações 
das autodeclarações étnico-raciais dos pré-matriculados da Chamada Regular, 
por meio do item “Recursos Cor/Raça” no Sistema Sase, (apenas) para os 
candidatos dos Grupos L2, L6, L10 e L14. 

12/04  
Resultado final da avaliação socioeconômica dos pré-matriculados da 
Chamada Regular, na página do SiSU e do PS-ICG 2022, (apenas) para os 
candidatos dos Grupos L1, L2, L9 e L10. 

12/04  
Resultado final das heteroidentificações das autodeclarações étnico-raciais 
dos pré-matriculados da Chamada Regular, na página do SiSU e do PS-ICG 2022, 
(apenas) para os candidatos dos Grupos L2, L6, L10 e L14. 

A partir de 
12/04 

- 
Previsão de divulgação da Lista de Espera dos cursos da Univasf, para os 
candidatos que tiverem manifestado interesse em participar dessa lista. 

A partir de 
12/04 

- 
Previsão para a divulgação das convocações da Lista de Espera do SiSU para a 
ocupação das vagas remanescentes da Chamada Regular do SiSU. 

18/04  
Resultado parcial das perícias multiprofissionais dos pré-matriculados da 
Chamada Regular, na página do SiSU e do PS-ICG 2022, (apenas) para os 
candidatos dos Grupos L9, L10, L13 e L14. 

19 e 20/04  

Prazo para interpor recurso contra o resultado parcial das perícias 
multiprofissionais dos pré-matriculados da Chamada Regular, por meio do 
item “recursos deficiência” no Sistema Sase, (apenas) para os candidatos dos 
Grupos L9, L10, L13 e L14. 

25/04  
Resultado final das perícias multiprofissionais dos pré-matriculados da 
Chamada Regular, na página do SiSU e do PS-ICG 2022, (apenas) para os 
candidatos dos Grupos L9, L10, L13 e L14. 

- - 
Solicitação de dispensa de disciplinas para os ingressantes do PS-ICG 2022 que 
se matricularem na Chamada Regular do SiSU, conforme períodos 
estabelecidos no Calendário Acadêmico. 
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