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A Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD torna público o Cronograma de Ações da 

13ª Chamada referente ao SiSU 2020.2, Edital nº 15/2020. Na oportunidade, chama-se a 

atenção para a segunda fase da matrícula institucional (entrega presencial dos 

documentos) que será realizada conforme Cronograma abaixo, a saber: dia 11 de junho, 

de 8:30h a 12:00h, no Núcleo de Registro e Controle Acadêmico - NURCA. Os 

candidatos deverão entregar todos os documentos que foram submetidos na primeira fase 

da matrícula, via sistema, inclusive o comprovante da realização da 1ª fase de matrícula 

institucional devidamente assinado e o formulário de opção de vaga, quando for o caso, 

conforme item 54.8 do edital. Cumpre ainda ressaltar o disposto no item 57.2 do edital: “a 

não apresentação dos documentos referidos no ato da 2ª fase de matrícula institucional 

resultará na perda do direito à vaga na Ufac.” O Resultado da segunda fase das matrículas 

institucionais (entrega presencial dos documentos) do SiSU 2020/2 será publicado no dia 

16 de junho de 2021, com prazo para recurso dia 17 de junho de 2021. Após o horário de 

realização da 2ª fase das matrículas, no dia 11 de junho, não será possível realizar a 1ª 

fase de novas matrículas, visto ter perdido a realização da 2ª fase.  

É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e 

prazos estabelecidos, bem como o acompanhamento da publicação de todos os atos, 

instruções e comunicados ao longo do período em que se realiza este Processo Seletivo, 

além da observância dos respectivos horários de atendimento na Ufac (Inciso X, item 71, 

Edital nº 15/2020). 

É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar eventuais alterações 

referentes a este Processo Seletivo, por meio do site eletrônico: 

http://www2.ufac.br/editais/prograd/edital-enem-sisu-2020-2a-edição/. (Inciso X, item 72, 

Edital nº 15/2020). 

 

2º CRONOGRAMA DE AÇÕES DO SiSU 2020.2 

PROGRAD, NURCA E PROTOCOLO 
DATAS 

Prograd - publica a 13ª chamada, com o prazo de matrículas  01 de junho 

Nurca - realiza as matrículas da 13ª chamada (1ª fase) 
10 e 11 de junho (dia 11 até 

12:00) 

Nurca – realiza a 2ª fase das matrículas institucionais (entrega presencial dos 

documentos), no próprio NURCA 
11 de junho (8:30h a 12:00h) 

Nurca - publica as matrículas validadas e invalidadas - 13ª chamada, com o prazo 

de recursos 
16 de junho 

Protocolo - prazo para recurso de invalidação das matrículas - 13ª chamada 17 de junho 

Nurca - publica o resultado dos recursos de invalidação das matrículas - 13ª 

chamada 
21 de junho 
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