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CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA SUB JUDICE DO CONVOCADO ABAIXO
ESPECIFICADO PELO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA – SISU/2020

O Diretor, em Exercício, do Departamento de Registro e Controle Acadêmico da Universidade

Federal do Amapá - UNIFAP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA sub

júdice, conforme mandado de segurança cível, processo n° 1004800-66.2021.4.01.3100 6ª Vara

Federal Cível da SJAP, o candidato IVO AUGUSTO ALVES FERNANDES MARQUES,

selecionada na cota (PPI que, indiferente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012,

tenha cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
selecionado na Lista de Espera do SISU – Primeira Edição de 2020, para habilitação e

matrícula, no curso de MEDICINA desta IFES.

Em face ao momento vivenciado pela pandemia (COVID-19) e, em obediência às

recomendações da Organização Mundial da Saúde e demais dispositivos institucionais

pertinentes, o processo de matrícula do presente edital, excepcionalmente, acontecerá em

formato remoto. Para tanto, faz-se necessário alterar algumas dinâmicas desse processo,

conforme orientações abaixo:

1. O candidato selecionado no Processo Seletivo 2020 (SISU 2020), deverá juntar os

documentos conforme item “2”, deste edital e enviar para o e-mail: dimatri@unifap.br de acordo

com a data de matrícula e modalidade inscrita a seguir, acrescentando no assunto MATRICULA

SUB JUDICE SISU 2020.

1.1 O candidato deverá enviar os documentos no dia 28/06/2020, nos horários de 8h às 18h,

lembrando que os documentos deverão ser scaneados e enviados em formato PDF, e uma foto
3x4 com imagem atual para o e-mail disponibilizado no item “1”, deste edital.

2. O candidato deverá encaminhar arquivo em formato PDF (verso e anverso) dos documentos

originais LEGÍVEIS, conforme abaixo descritos:

a. Documento de Identidade (são considerados documentos de identificação as carteiras e/ou

cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelos Institutos de

Identificação, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores; carteiras

expedidas por órgãos fiscalizadores do exercício profissional e carteiras funcionais que, por Lei

Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação – modelo

novo, com foto, na forma da Lei nº. 9.053/97);

b. CPF;

c. Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral (se maior de dezoito anos) – disponível pelo site

do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.jus.br).

d. Certidão de Nascimento ou Casamento;

e. Prova de que está em dia com suas obrigações militares (se do sexo masculino e maior de 18

anos);

mailto:dimatri@unifap.br
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f. Certificado ou Atestado de Conclusão do Ensino Médio, expedido pelo órgão competente;

g. Histórico Escolar do Ensino Médio;

h. Comprovante de endereço (com data anterior máxima de 90 dias);

i. Procuração específica com firma reconhecida em cartório, no caso de matrícula efetuada por

terceiros.

2.1 Após o retorno das atividades acadêmicas e administrativas da Unifap, será obrigatória a

presença física do aluno matriculado na “modalidade de cota” junto à Comissão de

Heteroidentificação no DERCA para finalização do processo de matrícula.

2.2 O candidato deverá apresentar o ANEXO II, deste edital – FORMULÁRIO DE MATRÍCULA,

ANEXO III, DECLARAÇÃO DE AUTODECLARADOS e o ANEXO V, Termo de Assinatura de

Frequência, devidamente preenchido com letra de forma e comprovante de inscrição no

SISU/2020 - 1ª Edição, com opção de modalidade/cota.

3.O candidato deverá organizar seus documentos em um classificador transparente com

elástico, preferencialmente incolor, conforme item “2”, e uma foto 3x4 atual. Assim que

houver retorno das atividades acadêmicas e administrativas, os alunos matriculados

serão convocados pelo DERCA para entrega dos documentos originais e respectivas

cópias exigidas no Edital.

4. Quando não for possível a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino

Médio, o candidato deverá apresentar o Atestado de Conclusão, conforme item 2,

subitem “f”, com data atualizada.

5.Candidato autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, indiferente da renda (art,

14, II, Portaria Normativa nº18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em

escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). * (PPI + Indiferente da Renda + Escola Pública)

5.1 O candidato deverão enviar para a Divisão de Matrícula, via e-mail dimatri@unifap.br

seus documentos, de acordo com o item “1”, todos os documentos em formato PDF

especificados nos subitens “a a h”, ANEXO II, NEXO III e ANEXO V, deste edital.

6. O DERCA/UNIFAP em consonância com a Comissão de Heteroidentificação e em

obediência à Normativa nº 4, de 6 de Abril de 2018, do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão que regulamenta sobre o procedimento de

Heteroidentificação complementar dos candidatos cotistas, exercerá procedimentos

amparados pela citada regulamentação.

6.1 Caso haja algum indeferimento diante das análises realizadas pela Comissão de

Heteroidentificação, o candidato INDEFERIDO será comunicado por e-mail institucional em

24h.
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6.1.1 O candidato mediante o seu nome INDEFERIDO pela Comissão de

Heteroidentificação terá prazo de 24h para interpor recurso junto à COMISSÃO

RECURSAL apresentando justificativa que comprovem a inconsistência da referida

Comissão, conforme ANEXO VI e encaminhado para o e-mail: dimatri@unifap.br

6.1.2 A Divisão de Matrícula encaminhará os documentos dos candidatos cotistas, para a

Comissão de Heteroidentificação, via e-mail especifico para que a mesma, realize os

procedimentos de análise específica utilizando para essa dinâmica, os canais de vídeo

conferência, e-mail institucional e WhatsApp para comunicação e compartilhamento das

análises, referente a Heteroidentificação.

6.1.3 Diante de qualquer inconsistência quanto a documentação do candidato da categoria

de cota que serão analisados quanto aos critérios estabelecidos pelo presente Edital, caso

seja identificada a falta e/ou inegibilidade de qualquer documento, no horário especificado, a

Comissão de Heteroidentificação informará à Divisão de Matrícula – DIMATRI para

oficializar, via e-mail ao candidato sobre a sua eliminação do presente certame.

7. A Universidade Federal do Amapá se resguarda do direito de, em qualquer tempo,

comprovar a veracidade das informações prestadas, podendo inclusive solicitar outros

documentos, cabendo ao infrator aos sansões legais.

8. A Universidade Federal do Amapá não se responsabiliza pela falha do envio dos

documentos por falta de energia elétrica, falha de internet e outros que venha a impossibilitar

a comunicação do candidato com a instituição.

Macapá-Ap, 24 de junho de 2021.

FLÁVIO DE OLIVEIRA PALHETA
Diretor do DERCA, em exercício

Portaria N. 495/2011
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE MATRÍCULA

FORMULÁRIO DE MATRÍCULA

DATA DA CHAMADA NO EDITAL____/____/_______ DATA DA MATRÍCULA____/____/_______

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

IDENTIFICAÇÃO

E-MAIL (em letra de forma)

__________________________________________________________________________________ Tipo

Sanguíneo:__________

O candidato se autodeclara:
(  ) BRANCO (  ) PRETO (  ) PARDO (  ) AMARELO (  ) INDÍGENA

ATESTADO DE HABILITAÇÃO

Atestamos, para os devidos fins, que o candidato __________ foi habilitado para o

curso de .

(      ) APRESENTOU todos os documentos solicitados no edital.

(   ) NÃO APRESENTOU todos os documentos solicitados no edital, ficando pendentes os seguintes documentos relacionados abaixo, com

prazo para entrega de dias:

(  ) Documento de Identidade (  ) Certificado ou Atestado de Conclusão do Ensino Médio

(  ) CPF (  ) Histórico Escolar do Ensino Médio

(  ) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral (se maior de 18 anos (  ) Comprovante de Endereço (com data anterior máxima de 90 dias)

(  ) Certidão de Nascimento ou Casamento (  ) Classificador transparente com elástico, preferencialmente incolor

( ) Prova de quitação com o Serviço Militar (Se do sexo masculino e maior

de 18 anos)

(  ) Foto 3x4

DATA DA CHAMADA NO EDITAL____/____/_______ DATA DA MATRÍCULA____/____/_______

Assinatura do Candidato Assinatura do(a) Funcionário(a) Responsável
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE AUTODECLARADOS

Eu. ___________________________________________, portador do CPF
nº_________________________ e RG nº________________________, para
fins de atendimento da Lei nº. 12.711de 29 de agosto de 2012 e tendo sido
selecionado para uma das vagas reservadas a candidatos autodeclarados
pretos, pardos, indígenas e deficientes, no Processo Seletivo do Sistema de
Seleção Unificada – SISU/2020, 1ª Edição –  Convocação Sub Júdice

para o Curso

de___________________________________, Campus Marco Zero do

Equador, DECLARO-ME ( ) preto ( ) pardo ( ) indígena* ( )

deficiente* e assumo responsabilidade pela veracidade desta

informação.

___________________, ____/____/2021
(Localidade)

__________________________________________
Assinatura do(a)
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ANEXO V – TERMO DE ASSINATURA DE FREQUÊNCIA

Eu, ___________________________________, sob o número de inscrição
____________ do SISU/2020, 1ª Edição e CPF n. _____________________, confirmo
envio de todos os documentos exigidos no Edital n. 019/2020 – DERCA/UNIFAP, em
formato PDF, no dia _____/____/2021, para o curso de _____________________, na
modalidade de _____________________________, Campus Marco Zero do Equador.
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ANEXO VI – MODELO DE REQUERIMENTO PARA RECURSO

COMISSÃO RECURSAL

Eu __________________________________________________________, nº

de inscrição __________________ do curso de

_________________________________ do Campus Marco Zero solicito revisão da

minha solicitação de reanalise do recurso pelos

seguintes motivos:

Elencar os motivos pelos quais solicita a revisão da avaliação

O processo de avaliação foi avaliado pelo(a) servidor(a) ________________________________________.

Nestes termos, pede deferimento

Telefone: ____________________________

E-mail: _______________________________

___________________________________ Macapá, ___/ ____/2021


