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ANEXO 12 - CRONOGRAMA DO SISU 2020 

1ª FASE – CHAMADA REGULAR 

ATIVIDADE TIPO LOCAL PERÍODO 

Convocação para entrega da documentação 
dos candidatos da chamada regular 

online https://sisu.ufersa.edu.br/  28/01/2020 

*Entrega da documentação dos candidatos 
da chamada regular 

presencial 
No campus do curso que 

concorre 
29/01/2020 a 04/02/2020 

Convocação dos candidatos às vagas para 
pessoa com deficiência para participar da 
comissão multiprofissional 

Online https://sisu.ufersa.edu.br/  05/02/2020 

Recurso a Entrega de documentação Online https://sisu.ufersa.edu.br/  07/02/2020 até às 12h 

Avaliação da comissão multiprofissional dos 
candidatos às vagas para pessoa com 
deficiência  

Presencial  
 

Campus Mossoró 07/02/2020 e 10/02/2020 

Resultado da entrega de documentação da 
chamada regular 

online https://sisu.ufersa.edu.br/  07/02/2020 até às 18h 

2ª FASE - LISTA DE ESPERA 
*Adesão dos candidatos à lista de espera 

Online 
http://sisu.mec.gov.br/  

(Página do MEC) 
20/01/2020 a 04/02/2020 

ETAPA 01 – Confirmação de Interesse Online 

Divulgação das orientações e convocação 
dos candidatos da lista de espera para 
confirmação de interesse online  
(disponível às 17:00 horas) 

online https://sisu.ufersa.edu.br/  06/02/2020 

*Confirmação de interesse online  online https://sisu.ufersa.edu.br/  10/02/2020 a 12/02/2020 

Divulgação do Resultado preliminar da 
etapa confirmação online da lista de espera 

online https://sisu.ufersa.edu.br/  13/02/2020 

Período para recurso da confirmação online 
da lista de espera 

online https://sisu.ufersa.edu.br/  14/02/2020 

Convocação dos candidatos da lista de 
espera e resultado dos recursos da etapa de 
confirmação online 

online https://sisu.ufersa.edu.br/  14/02/2020 

ETAPA 02 – Entrega de Documentação 

*Entrega presencial da documentação dos 
candidatos convocados da lista de espera  
(1º convocação) 

Presencial 
no campus do curso em que está 

inscrito 
19/02/2020 a 21/02/2020 

Convocação dos candidatos às vagas para 
pessoa com deficiência para participar da 
comissão multiprofissional 

Online https://sisu.ufersa.edu.br/  21/02/2020 

Divulgação da relação dos candidatos que 
compareceram para a entrega de 
documentação na etapa da lista de espera 

online https://sisu.ufersa.edu.br/  27/02/2020 

Período para recurso da entrega de 
documentação dos candidatos da lista de 
espera 
 

online https://sisu.ufersa.edu.br/  27/02/2020 até às 23h 
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Divulgação dos recursos sobre a entrega de 
documentação e resultado final da lista de 
espera 

online https://sisu.ufersa.edu.br/  28/02/2020 

Avaliação da comissão multiprofissional dos 
candidatos às vagas para pessoa com 
deficiência – fase lista de espera 

Presencial  
 

Campus Mossoró 28/02/2020 

*Divulgação do número de matrícula e 
Ativação de cadastro no sistema 
acadêmico (SIGAA) 

online https://sisu.ufersa.edu.br/ 28/02/2020 

- Prazo para cancelamentos via formulário 
eletrônico. 
- Última atualização de cancelados e/ou 
classificados para ingresso no semestre 
2020.1. 

online https://sisu.ufersa.edu.br/  03/03/2020 

Início das aulas no semestre letivo 2020.1 
Presencial 

No campus de lotação do 
discente 

09/03/2020 

2º convocação dos candidatos da lista de 
espera para preenchimento das vagas do 
semestre letivo 2020.2 

online https://sisu.ufersa.edu.br/  01/04/2020 

*Entrega presencial da documentação dos 
candidatos convocados da lista de espera 
(2º convocação) 

Presencial 
No campus do curso em que está 

inscrito 
07/04/2020 a 09/04/2020 

3º convocação dos candidatos da lista de 
espera para preenchimento das vagas do 
semestre letivo 2020.2 

online https://sisu.ufersa.edu.br/  08/07/2020 

*Entrega presencial da documentação dos 
candidatos convocados da lista de espera 
(3º convocação) 

Presencial 
No campus do curso em que está 

inscrito 
14/07/2020 a 15/07/2020 

*Divulgação do número de matrícula e 
Ativação de cadastro no sistema 
acadêmico (SIGAA) 

online https://sisu.ufersa.edu.br/ 31/07/2020 

Última atualização de cancelados e/ou 
classificados para ingresso no semestre 
2020.2 

online https://sisu.ufersa.edu.br/ 05/08/2020 

Início das aulas no semestre letivo 2020.2 
Presencial 

No campus de lotação do 
discente 

10/08/2020 

* Atividades que implicam em eliminação do candidato caso não sejam cumpridas. 

 

 

 


