
QUARTA CHAMADA DA LISTA DE ESPERA DO SISU/MEC 

EDIÇÃO  2020/1 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA 
PRESENCIAL 

 
A presente convocação foi planejada em consonância com as diretrizes de 
distanciamento social impostas em razão da pandemia da COVID-19. Assim, a fim de 
evitar aglomerações, é de extrema importância que os candidatos compareçam na 
data e horário estabelecidos e, preferencialmente, desacompanhados (candidatos 
menores de 18 anos de idade deverão comparecer acompanhados de apenas UM 
responsável legal). No mesmo sentido, é obrigatório que os candidatos portem 
máscara facial cobrindo nariz e boca. 

 
CANDIDATOS DA MODALIDADE 02  

 
PRIMEIRA ETAPA - Entrega dos documentos que comprovam a renda familiar per capita 
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e procedimento de heteroidentificação. 
 
Local: Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Prédio do Centro de Tecnologia (CT) – Bloco 
A. 
 
Candidatos cujos nomes iniciam pela letra A até J 
Data: 31/07/2020 
Horário: Abertura do portão: 09h30min. 
Fechamento do portão: 10h00min. 
 
Candidatos cujos nomes iniciam pela letra K até Z 
Data: 31/07/2020 
Horário: Abertura do portão: 13h00min. 
Fechamento do portão: 13h30min. 
 
Procedimento de heteroidentificação: todos os candidatos deverão comparecer munidos 
do termo declaratório de cor/raça gerado no ato da pré-matrícula; candidatos autodeclarados 
indígenas deverão comparecer munidos também do Registro Administrativo de Nascimento 
de Indígena (RANI), emitido pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI. 
 
SEGUNDA ETAPA – Confirmação de matrícula presencial (todos os candidatos deverão 
comparecer munidos dos documentos elencados no Art. 13, inciso I do Edital nº 766, de 01 
de novembro de 2019). 
 
Data: 05/08/2020 
 
HORÁRIO: 10h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra A até F. 
          13h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra G até M. 
                    15h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra N até Z. 
 
LOCAL: Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Prédio do Centro de Tecnologia (CT) – 

Bloco A. 

 
 



CANDIDATOS DA MODALIDADE 04  
 

PRIMEIRA ETAPA - Entrega dos documentos que comprovam a renda familiar per capita 
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. 
 
Data: 31/07/2020 
 
HORÁRIO: 10h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra A até F. 
          13h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra G até M. 
                    15h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra N até Z. 
 
LOCAL: Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Prédio do Centro de Tecnologia (CT) – 
Bloco A. 
 
SEGUNDA ETAPA – Confirmação de matrícula presencial (todos os candidatos deverão 
comparecer munidos dos documentos elencados no Art. 13, inciso I do Edital nº 766, de 01 
de novembro de 2019). 
 
Data: 05/08/2020 
 
HORÁRIO: 10h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra A até F. 
          13h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra G até M. 
                    15h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra N até Z. 
 
LOCAL: Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Prédio do Centro de Tecnologia (CT) – 
Bloco A. 
 

CANDIDATOS DA MODALIDADE 06  
 

PRIMEIRA ETAPA - Procedimento de heteroidentificação. 
 
Local: Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Prédio do Centro de Tecnologia (CT) – Bloco 
A. 
 
Candidatos cujos nomes iniciam pela letra A até J 
Data: 31/07/2020 
Horário: Abertura do portão: 09h30min. 
Fechamento do portão: 10h00min. 
 
Candidatos cujos nomes iniciam pela letra K até Z 
Data: 31/07/2020 
Horário: Abertura do portão: 13h00min. 
Fechamento do portão: 13h30min. 
 
Procedimento de heteroidentificação: todos os candidatos deverão comparecer munidos 
do termo declaratório de cor/raça gerado no ato da pré-matrícula; candidatos autodeclarados 
indígenas deverão comparecer munidos também do Registro Administrativo de Nascimento 
de Indígena (RANI), emitido pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI. 
 
SEGUNDA ETAPA – Confirmação de matrícula presencial (todos os candidatos deverão 
comparecer munidos dos documentos elencados no Art. 13, inciso I do Edital nº 766, de 01 
de novembro de 2019). 
 
Data: 05/08/2020 



 
HORÁRIO: 10h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra A até F. 
          13h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra G até M. 
                    15h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra N até Z. 
 
LOCAL: Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Prédio do Centro de Tecnologia (CT) – 
Bloco A. 
 

CANDIDATOS DA MODALIDADE 08  
 

ETAPA ÚNICA – Confirmação de matrícula presencial (todos os candidatos deverão 
comparecer munidos dos documentos elencados no Art. 13, inciso I do Edital nº 766, de 01 
de novembro de 2019). 
 
Data: 05/08/2020 
 
HORÁRIO: 10h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra A até F. 
          13h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra G até M. 
                    15h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra N até Z. 
 
LOCAL: Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Prédio do Centro de Tecnologia (CT) – 
Bloco A. 
 

CANDIDATOS DA MODALIDADE 09  
 

ETAPA ÚNICA – Confirmação de matrícula presencial (todos os candidatos deverão 
comparecer munidos dos documentos elencados no Art. 13, inciso I do Edital nº 766, de 01 
de novembro de 2019). 
 
Data: 06/08/2020 
 
HORÁRIO: 10h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra A até F. 
          13h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra G até M. 
                    15h00min para candidatos cujos nomes iniciam pela letra N até Z. 
 
LOCAL: Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Prédio do Centro de Tecnologia (CT) – 
Bloco A. 

 


