
 

  
 

 

PROCESSO SELETIVO UFCSPA - SiSU 2021/1 

COMUNICADO OFICIAL Nº 14 

 

 

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, por meio da Pró-Reitoria de Graduação – 

PROGRAD, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o Edital n° 26/2021-PROGRAD do Processo 

Seletivo para ingresso nos Cursos de Graduação da UFCSPA por meio do SiSU no ano de 2021, torna público: 

 

1. O Anexo I com o quadro de vagas para ocupação no 2º Chamamento da Lista de Espera após redistribuição 

de vagas, de acordo com os subitens 4.4.3.2  e 4.4.3.3 do Edital 26/2021-PROGRAD.   

2. O Anexo II com a lista de candidatos APTOS À ANÁLISE DOCUMENTAL dentro do número de vagas 

remanescentes e habilitados após manifestação de interesse na ocupação das vagas nos cursos de graduação da 

UFCSPA, de acordo com o item 7.4 do Edital 26/2021-PROGRAD. 

3. Conforme previsto no item 4.5. do edital 26/2021 “Após a Chamada Regular, a UFCSPA poderá, de acordo 

com as especificidades de cada curso, adotar procedimentos operacionais que visem acelerar o preenchimento das 

vagas. Tais procedimentos obedecerão à ordem de classificação estabelecida no subitem 4.4.3 deste Edital e 

serão divulgados em Comunicado/Nota Oficial, juntamente com a(s) chamada(s) que os adotarem, no endereço 

eletrônico do Processo Seletivo”, desta forma os candidatos interessados e devidamente habilitados pela Lista de 

Espera para os cursos de Alimentos, Física Médica, Química Medicinal e Toxicologia Analítica ( 

https://www.ufcspa.edu.br/documentos/sisu/2021/comunicado-oficial-10-1.pdf), devem acompanhar orientações a 

serem publicadas para nova oportunidade de submissão de documentos/manifestação de interesse.  

4.  Até a data da divulgação deste comunicado os cursos de Fisioterapia, Informática Biomédica, Nutrição e 

Psicologia estão com as vagas devidamente preenchidas.  

5. Conforme previsto no Comunicado Oficial n° 13, após o 3° Chamamento, a UFCSPA poderá realizar novos 

chamamentos, condicionada à existência de vagas e limitada a data de 25/05/2021. Todas as divulgações 

ocorrerão na página do processo seletivo https://www.ufcspa.edu.br/estude-na-ufcspa/graduacao/sisu/editais-e-

legislacao.  

6. Os candidatos deverão continuar acessando regularmente o endereço eletrônico do Processo Seletivo < 

https://www.ufcspa.edu.br/estude-na-ufcspa/graduacao/sisu/editais-e-legislacao > para obtenção de novas 

informações. 

7. Continuam vigentes todas as definições dispostas no Edital n° 26/2021-PROGRAD do Processo Seletivo 

para ingresso nos Cursos de Graduação da UFCSPA e nos Comunicados Oficiais  já publicados. 

 

Porto Alegre, 12 de maio de 2021. 

 

 
 
 

Márcia Rosa da Costa 
Pró-Reitora de Graduação 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
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