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EDITAL INTERNO Nº 22/2017 

 

Convocação dos candidatos da 2ª chamada da Lista de Espera do curso de ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO – vespertino SISU/UFES/2017/2 para cadastramento de matrícula definitiva 

presencial obrigatória. 

 

A Universidade Federal do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, convoca os candidatos 

aprovados e classificados na Lista de Espera do Processo Seletivo SiSu/UFES/2017/2 listados no 

ANEXO I para cadastramento de matrícula definitiva para ingresso no curso de Engenharia de 

Produção - vespertino no 2º semestre de 2017. 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. Complementando o Edital Regulamentador Nº 01/2017 SiSU/UFES , publicado no dia 

06/01/2017, no site www.sisu.ufes.br, disponibilizamos, por meio deste Edital de Matrícula,  as 

informações  referentes ao cadastramento de matrícula definitivo presencial na UFES no dia 

18 de julho de 2017 de 8h30min às 12h00min e de 13h30min às 17h00min, na Prograd – sala 6.  

 

II. DO CADASTRAMENTO DE MATRÍCULA DEFINITIVO  

 

2. O cadastramento de matrícula definitivo é ato obrigatório de apresentação de 

documentação, presencial, no local, dia e horários informados no item 1 deste edital. 

 

3. Para efetivação do cadastramento de matrícula definitivo, todos os(as) candidatos(as) 

classificados(as) deverão comparecer ao local de cadastramento portando os seguintes 

documentos:  

 

3.1 Modalidade 4 - candidatos que, independentemente da renda familiar, tenham cursado 

integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras (art.14, II, Portaria Normativa 

do MEC nº 18/2012) 

a) Comprovante de Pré-Matrícula online impresso;  

http://www.sisu.ufes.br/
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b) Requerimento de Matrícula Inicial (ANEXO II), impresso, preenchido e assinado; 

c) Cópia Autenticada do Histórico escolar do Ensino Médio, que comprove que o candidato 

cursou integralmente o ensino médio em escola pública brasileira, em curso regular ou na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos, ou através de certificado de conclusão do Ensino 

Médio com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ou do Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, ou de exames de 

certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos, realizados pelos sistemas 

estaduais de ensino; 

d) Cópia simples do documento de identidade, ou documento equivalente; 

e) Cópia simples do título de eleitor e da prova da quitação com a Justiça Eleitoral, para maiores 

de 18 anos; 

f) Cópia simples do certificado de quitação com o serviço militar, quando for o caso; 

g) Cópia simples do CPF; 

h) Uma (01) fotografia, recente, 3x4; 

i) Declaração de que não ocupa mais de 01 (uma) vaga de graduação em IES Pública 

simultaneamente (ANEXO III), impressa, preenchida e assinada;  

j) Autodeclaração de que em nenhum momento tenha cursado parte do ensino médio em escolas 

particulares (ANEXO IV), impressa, preenchida e assinada; 

 

3.2 Modalidade 5 - candidatos classificados para as vagas de Ampla Concorrência 

a) Comprovante de Pré-Matrícula online impresso;  

b) Requerimento de Matrícula Inicial (ANEXO II), impresso, preenchido e assinado; 

c) Cópia Autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio completo ou curso equivalente; ou 

cópia autenticada de Diploma de graduação; ou cópia autenticada do Certificado de conclusão do 

Ensino Médio, com base no resultado do ENEM, emitido por Instituição Credenciada. 

d) Cópia simples do documento de identidade, ou documento equivalente; 

e) Cópia simples do título de eleitor e da prova da quitação com a Justiça Eleitoral, para maiores 

de 18 anos; 

f) Cópia simples do certificado de quitação com o serviço militar, quando for o caso; 

g) Cópia simples do CPF; 

h) Uma (01) fotografia, recente, 3x4; 

i) Declaração de que não ocupa mais de 01 (uma) vaga de graduação em IES Pública 
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simultaneamente (ANEXO III), impressa, preenchida e assinada; 

 

4. A documentação exigida para o cadastramento de matrícula definitivo do candidato será 

retida para o prontuário do aluno. 

 

5. O não comparecimento ao ato do cadastramento de matrícula definitivo, ou a não 

apresentação da documentação exigida, implica a perda do direito aos resultados da 

classificação. 

 

6. O cadastramento de matrícula definitivo poderá ser realizado pelo próprio candidato, ou por 

procurador, que deverá apresentar-se munido da Cédula de Identidade (CI), emitida por órgão 

competente, ou CNH e portando o instrumento de procuração simples e toda a documentação 

exigida ao candidato. 

 

7. A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em 

procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua 

matricula na UFES, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 

 

8. O candidato aprovado no SiSU/2017-2, que já se encontra matriculado em um dos cursos 

de graduação da UFES, deverá solicitar o desligamento do curso que esteja cursando, caso opte 

pela matrícula no curso para o qual ingressou no Processo Seletivo SiSU/2017-2. Caso o novo 

cadastro ocorra durante o semestre letivo desta Universidade, o cadastro anterior será 

automaticamente cancelado somente ao término do semestre letivo, para o aluno que estiver 

regularmente matriculado, tudo em conformidade com o disposto na Resolução 57/2013 – CEPE, 

Art. 3º. 

 

9. É vedado ao candidato aprovado no Processo Seletivo SiSU/2017-2 ocupar, na condição 

de estudante, mais de 01(uma) vaga, simultaneamente, em curso de graduação, em Instituições 

Públicas de Ensino Superior em todo o território nacional, em conformidade com a Lei nº 12.089 

de 11 de novembro de 2009. 
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 A próxima data a ser observada é: 20/07/2017 – Publicação no site www.sisu.ufes.br  de 

Edital de convocação dos candidatos da Lista de Espera que fizeram a Pré-Matrícula on-line de 

26/06/2017 a 02/07/2017, para vagas não preenchidas, caso ocorram. 

 

 

Vitória, 14 de julho de 2017. 

 

 

Vera Lucia Bergami Pereira Profª. Drª. Zenólia Christina Campos Figueiredo 
Diretora do DRCA Pró-Reitora de Graduação 

 

 

 

 

 

http://www.sisu.ufes.br/
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ANEXO I 

 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
VESPERTINO 

MODALIDADE CLAS. NOME 

Ampla concorrência  12  JORDAN LUCAS DUARTE DIAS   

Ampla concorrência  14  VICTORIA POLTRONIERI ROSENDO LEITE   

Ampla concorrência  16  BERNARDO DORSCH BENEVIDES MARTINS   

Renda Normal e Não PPI 2  ALLYCIA ZAGOTO FIORESI   
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ANEXO II 
 
 

 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA INICIAL 
 

 
 
 
 
 
 
NOME: __________________________________________________________ CPF nº: _____._____._____-____ 
 
CURSO: _____________________________________________________________________________________ 
 
 
FORMA DE INGRESSO: 

 

□ 01 PROCESSO SELETIVO SiSU (UFES) 

□ 02 PROCAMPO 

□ 03 PROLIND 

□ 04 NOVO CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 

□ 05 TRANSFERÊNCIA (     ) FACULTATIVA     (     ) AMPARO LEGAL 

□ 06 CONVÊNIO PEC-G 

  
 Declaro estar ciente do prazo máximo de Integralização Curricular do referido curso (disponível em 
www.sisu.ufes.br/integralizacao) e que o não cumprimento desse prazo implica penalidades elencadas no Art. 1º, 
incisos IV e V da Resolução nº. 24/2000 – CEPE/UFES. 
 
 
ENDEREÇO: 
 

Rua: __________________________________________________________________________ nº: _______  

Compl.: _____________Bairro: _____________________________________Cidade: ___________________ 

Estado:_______ CEP: ___________________ tel.: ___________________ cel.:________________________  

E-mail: __________________________________________________________________________________ 

 
 

Data: ______ / ______ / _________ 
 
 

Assinatura do candidato ou representante legal 
 

 

 

 
 
 

Foto 

http://www.sisu.ufes.br/integralizacao
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ANEXO III 
 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

aprovado no Processo Seletivo UFES ano 20_____ para o curso de 

______________________________________________________________, portador do RG nº 

_________________, CPF nº _____________________, declaro, em atendimento à Lei nº 

12.089 de 11/11/2009, que não ocupo, na condição de estudante, mais de 01 (uma) vaga 

simultaneamente, em curso de graduação, em instituições públicas de ensino superior em todo 

território nacional. 

 

Declaro ainda que, a presente declaração corresponde à verdade, estando ciente que, 

caso contrário, estarei cometendo crime de falsidade ideológica, crime previsto no artigo 299 do 

Código Penal. 

 

 

 

 

 

Data: _____ / _____ /_________ 
 

Assinatura do candidato ou representante legal 
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ANEXO IV 
 

 

 

AUTODECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO ENSINO MÉDIO 

 

 

AUTODECLARAÇÃO DE QUE NÃO CURSOU NENHUMA DAS SÉRIES DO ENSINO MÉDIO 

NA REDE PRIVADA DE ENSINO (PARA TODOS OS CANDIDATOS DA CATEGORIA 

ESCOLA PÚBLICA) 

 

 

 

Para fins de enquadramento na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 e atendimento 

à Resolução nº 35/2012 – CEPE/UFES, declaro para os devidos fins de direito e sob as penas de 

responsabilidades legais e administrativas que eu, (nome) 

_____________________________________________________________________________ 

CPF nº _______._______._______-______ e RG nº _________________________________ 

(UF / órgão emissor) _____/_____ NÃO CURSEI, EM TEMPO ALGUM, PARTE OU TODO O 

ENSINO MÉDIO EM ESCOLA DA REDE PRIVADA DE ENSINO (Particular, Filantrópica ou 

Comunitária). 

 

Declaro ainda estar plenamente consciente de que as informações aqui prestadas, se 

falsas, implicarão em cancelamento da matrícula bem como da vaga pleiteada neste processo 

seletivo, independente de outras sanções cabíveis. 

 

 

_____________,  ____ de __________________ de 20_____. 

 

___________________________________________ 
Assinatura do candidato ou representante legal 

 
 

 


