
 
 

ANEXO I do Comunicado Oficial nº 17 
 

1. Cronograma, EXCLUSIVAMENTE, para candidatos dos cursos de Alimentos, Física 
Médica, Química Medicina e Toxicologia Analítica 

 
Data  Evento Horário 

25/05/2021 Eliminatório - Manifestação de Interesse para 2ª Chamada Excepcional para os 
Cursos de Alimentos, Física Médica, Química Medicina e Toxicologia Analítica, 
com submissão da documentação completa do candidato  pelo endereço 
https://ingresso.ufcspa.edu.br 

 
das 8h as 18h00 

2ª Chamada Excepcional cursos de Alimentos, Física Médica, Química Medicina e Toxicologia Analítica 
 

26/05/2021 Divulgação da lista de candidatos aptos à análise documental – dentro do  número 
de vagas remanescentes 

10h 

26/05/2021 Heteroidentificação -Acesso à Sala de Espera Virtual – candidatos(as) 
contemplados pelas modalidades L2, L6, L10, L14   

Das 14h às 17h 

27/05/2021 Consulta Individual do Resultado pelo Portal do Candidato 
<https://ingresso.ufcspa.edu.br/> e Divulgação em 
https://www.ufcspa.edu.br/estude-na-ufcspa/graduacao/sisu/editais-e-legislacao  
das solicitações de pré matrícula INDEFERIDAS/Candidados INAPTOS 

A partir das 12h 

27/05/2021 Pré-Matrícula dos(as) candidatos(as) APTOS(AS) - realizada automaticamente 
pela UFCSPA 

Até as 18h 

28/05/2021 Recursos contra o resultado da análise, por meio do Portal do Candidato 
<https://ingresso.ufcspa.edu.br/> 

Das 8h às 17h 

28/05/2021 RECURSAL – Heteroidentificação - Acesso à Sala de Espera Virtual – L2, L6, L10 
e L14  

 
Das 13h às 18h 

31/05/2021 Consulta Individual do Resultado, após recursos, pelo Portal do Candidato 
<https://ingresso.ufcspa.edu.br/>  e Divulgação em 
https://www.ufcspa.edu.br/estude-na-ufcspa/graduacao/sisu/editais-e-legislacao   
das solicitações de pré matrícula INDEFERIDAS/Candidatos INAPTOS após 
recursos 

A partir das 12h 

31/05/2021 Pré-Matrícula online dos candidatos(s) APTOS(AS), após recursos - realizada 
automaticamente pela UFCSPA 

Até às 17h 

24/05/2021 
INÍCIO DAS AULAS -  SEMESTRE LETIVO 2021/1 

       A ser divulgada 
2ª FASE – Matrícula Presencial  - acompanhar site institucional e página do processo seletivo 

 

2. A manifestação de interesse prevista para o dia 25/05/2021 tem caráter eliminatório e consiste na submissão da 

documentação total necessária para pré-matrícula por todos os candidatos relacionados na Lista de Espera para os cursos 

de Alimentos, Física Médica, Química Medicinal e Toxicologia Analítica, de acordo com a modalidade de ingresso 

selecionada no momento da inscrição do SISU. 

3. Candidato inscrito pelas modalidades L2, L6, L10 e L14, obrigatoriamente deverá, além de providenciar a submissão de 

documentos para a pré-matrícula, comparecer em procedimento remoto, em uma das opções de dias/horários definidos 

nos cronograma do item 1, de acordo com o chamamento em que foi contemplado. O não comparecimento  do candidato  

implicará na desclassificação do processo seletivo para a modalidade de cotas. 

4. Os procedimentos operativos adotados para a realização da heteroidentificação em modalidade remota para fins de 
ingresso de nos cursos de graduação da UFCSPA por meio do SiSU no ano de 2021, estão previstos na Instrução 
Normativa Conjunta n° 01/2021 PROGRAD/PROEXT, de 14/04/2021, disponível em https://www.ufcspa.edu.br/estude-na-
ufcspa/graduacao/sisu/cotas . 

5. Os canais para contato com a Comissão Especial de Verificação das Autodeclarações Étnico-Raciais, em situação de 

pedido de reagendamento pela impossibilidade comprovada de comparecimento virtual, respeitada a data e horários limites 

de cada Chamamento: 

https://ingresso.ufcspa.edu.br/
https://ingresso.ufcspa.edu.br/
file:///C:/Users/lucimarasr/Downloads/em%20https:/www.ufcspa.edu.br/estude-na-ufcspa/graduacao/sisu/editais-e-legislacao
file:///C:/Users/lucimarasr/Downloads/em%20https:/www.ufcspa.edu.br/estude-na-ufcspa/graduacao/sisu/editais-e-legislacao
https://ingresso.ufcspa.edu.br/
https://ingresso.ufcspa.edu.br/
https://www.ufcspa.edu.br/estude-na-ufcspa/graduacao/sisu/editais-e-legislacao


 
 

Endereço eletrônico: heteroidentificacao@ufcspa.edu.br   

WhatsApp: 51-3303.8841 

6. O link da Salas de Espera Virtual para acesso do candidato para todos os chamamentos e em carácter recursal, conforme 

cronograma disponível no item 1, e posterior direcionamento à Sala Virtual da Comissão Especial de Verificação das 

Autodeclarações Étnico-Raciais para heteroidentificação das autodeclarações, incluindo fase recursal, consta a seguir: 

• Acesso a Sala de Espera Virtual : meet.google.com/kzu-xcmj-gwf     

7. Para permanência na Sala de Espera Virtual e procedimentos posteriores, o/a candidato/a deverá ter realizada a entrega 

da autodeclaração no sistema e apresentar ao representante da Comissão Especial de Verificação das Autodeclarações 

Étnico-Raciais a Carteira de identidade.  

7.1 Os(As) candidatos(as) que não atenderem ao previsto no item 6 deste Comunicado Oficial serão removidos da Sala de 

Espera Virtual. 

 8.     O currículo dos membros da Comissão Especial de Veracidade das Autodeclarações Étnico-Raciais para o ano de 2021 está 
disponível no endereço eletrônico https://www.ufcspa.edu.br/estude-na-ufcspa/graduacao/sisu/cotas.  

9.     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 do 
Edital 26/2021 e serão divulgados em Comunicado/Nota Oficial, juntamente com a(s) chamada(s) que os adotarem, no 
endereço eletrônico do Processo Seletivo. 

10. 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. 

 
11. 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, 24 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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