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EDITAL Nº 04, DE 07 DE ABRIL DE 2022 
 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DA UNIVASF 
2022 

PS-ICG 2022 
 
O Pró-reitor de Ensino da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf, no uso 
das suas atribuições conferidas pela Portaria nº 24, de 25 de janeiro de 2021, publicada no DOU de 
26/01/2021, RESOLVE: 
 
RETIFICAR o ANEXO III do Edital nº 01/2022 - PROEN, de 11 de fevereiro de 2022,  publicado no 
DOU de 14 de fevereiro de 2022, nº 31, Seção 3, que estabelece o CRONOGRAMA DE PRÉ-
MATRÍCULA e MATRÍCULA DA SELEÇÃO UNIFICADA SISU 1º/2022 do PROCESSO SELETIVO PARA 
INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DA UNIVASF 2022 (PS-ICG 2022):  
 
Onde se lê: 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

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 
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Leia-se: 
 

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. 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

11/04  
Resultado parcial da avaliação socioeconômica dos candidatos  com 
matrícula confirmada na Chamada Regular, na página do SiSU e do PS-ICG 
2022, (apenas) para os candidatos dos Grupos L1, L2, L9 e L10. 

11/04  

Resultado parcial das heteroidentificações das autodeclarações étnico-
raciais dos candidatos com matrícula confirmada na Chamada Regular, na 
página do SiSU e do PS-ICG 2022, (apenas) para os candidatos dos Grupos L2, 
L6, L10 e L14. 

12/04 e 13/04  

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

12/04 e 13/04  

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

18/04  
Resultado parcial das perícias multiprofissionais dos candidatos  com 
matrícula confirmada na 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 candidatos  com matrícula confirmada na Chamada 
Regular, por meio do item “Recursos deficiência” no Sistema Sase, (apenas) 
para os candidatos dos Grupos L9, L10, L13 e L14. 

20/04  
Resultado final da avaliação socioeconômica dos candidatos  com matrícula 
confirmada na Chamada Regular, na página do SiSU e do PS-ICG 2022, 
(apenas) para os candidatos dos Grupos L1, L2, L9 e L10. 

20/04  
Resultado final das heteroidentificações das autodeclarações étnico-raciais 
dos candidatos  com matrícula confirmada na Chamada Regular, na página do 
SiSU e do PS-ICG 2022, (apenas) para os candidatos dos Grupos L2, L6, L10 e 
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ADELSON DIAS DE OLIVEIRA 
Pró-Reitor de Ensino  

L14. 

A partir de 
21/04 

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

A partir de 
21/04 

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

25/04  
Resultado final das perícias multiprofissionais dos candidatos  com matrícula 
confirmada na 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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