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AOS CANDIDATOS DA 2ª CONVOCAÇÃO DA LISTA DE ESPERA QUE 
ENVIARAM SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA: 

 

Conforme Edital PROGRAD nº44/2020, o envio de documentação referente à solicitação de 
matrícula se encerrou dia 26/08/20, última quarta-feira. A partir de agora as comissões envolvidas no SISU 
UFES farão a análise minuciosa de todos os documentos, registrando deferimento ou indeferimento (do 
qual cabe recurso nos prazos do Edital). 

Se você obteve o DEFERIMENTO de todas as comissões e está classificado DENTRO do limite de 
vagas, solicitamos que aguarde a EFETIVAÇÃO de sua matrícula, que poderá ocorrer até o dia 14 de 
setembro. Após a confirmação de sua matrícula, você receberá um email com seu número de matrícula e 
instruções de acesso ao Portal do Aluno (cujo acesso é liberado após uma semana).  

Se você obteve o DEFERIMENTO de todas as comissões, mas está classificado FORA das vagas, 
solicitamos que aguarde, pois SE houver vagas remanescentes (pelo indeferimento de candidatos 
classificados dentro das vagas) poderão ocorrer novas confirmações de matrícula, APÓS o dia 14 de 
setembro. 

TODOS OS CANDIDATOS poderão e deverão acompanhar a análise de sua solicitação de 
matrícula pelo portal do candidato. Lembrando que, conforme Edital, o DEFERIMENTO de todas as 
comissões não garante o direito à matrícula, que só ocorrerá de acordo com o quantitativo de vagas 
disponíveis e obedecendo-se à ordem de classificação dos candidatos. 

Se você obteve o INDEFERIMENTO de qualquer comissão, poderá interpor recurso (ver prazos e 
formas no Edital) e, após isso, deverá aguardar de acordo com o explicado anteriormente. Lembrando 
que, após o encerramento do prazo, o portal do candidato não permite a interposição de recurso, por isso 
é importante que o candidato acompanhe sua análise e cumpra os prazos estabelecidos no Edital. 


