
 
 

ANEXO III do Comunicado Oficial nº 18 
 

1. Cronograma 
Data  Evento Horário 

Chamamento Complementar – Vagas Ociosas por Desistência 

25/05/2021 Divulgação das vagas remanescentes e da lista de candidatos aptos à análise 
documental – dentro do  número de vagas remanescentes 

23h 

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 

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. O candidato que ingressar após o início do ano letivo, ou seja, 24 de maio de 2021, terá acesso aos conteúdos trabalhados 

no período que antecedeu seu ingresso na UFCSPA, como também deverá observar o índice de frequência para aprovação, 

que é de 75% do total da carga horária da disciplina, conforme a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 

9.394/96. 

3. 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. 

4. 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, 25 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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