
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
CENTRO DE GESTÃO ACADÊMICA

EDITAL 03/2021
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ANEXO II – CRONOGRAMA - Retificado pelo Edital Complementar n.º 01, Edital
Complementar n.º 02, Edital Complementar n.º 03, Edital Complementar nº 04 e Edital

Complementar nº05

DATAS EVENTOS

05/04/21 ● Publicação do Edital e dos anexos no endereço eletrônico
<www.sisu.ufj.edu.br>.

06 a 14/04/21 ● Prazo para inscrições no SiSU 2021 no endereço eletrônico
<www.sisu.mec.gov.br>.

16/04/21 ● Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada em
cursos da UFJ <www.sisu.mec.gov.br>.

16 a 23/04/21 ● Prazo para manifestação de interesse para constar na Lista de Espera
do SiSU no endereço eletrônico <http://sisu.mec.gov.br/>.

19 a 23/04/21 ● Prazo para realização da Confirmação de Vaga online no endereço
eletrônico <www.sisu.ufj.edu.br> (1ª fase da matrícula) dos candidatos
aprovados em 1ª Chamada em cursos da UFJ. No dia 23/04/21 a
Confirmação de Vaga online (1ª fase da matrícula) será realizada até às
17 horas.

27/04/21 ● Publicação * da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada em
cursos da UFJ, que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª fase da
matrícula).

28/04/21 ● Publicação * da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada em
cursos da UFJ.

29 e 30/04/21 ● Prazo para realização da Confirmação de Vaga online no endereço
eletrônico <www.sisu.ufj.edu.br> (1ª fase da matrícula) dos candidatos
aprovados em 2ª Chamada em cursos da UFJ. No dia 30/04/21
acontecerá até às 17 horas.

04/05/21 ● Publicação * da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada em
cursos da UFJ, que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª fase da
matrícula).



07/05/21 ● Publicação * da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada em
cursos da UFJ.

10 e 11/05/21 ● Prazo para realização da Confirmação de Vaga online no endereço
eletrônico <www.sisu.ufj.edu.br> (1ª fase da matrícula) dos candidatos
aprovados em 3ª Chamada em cursos da UFJ. No dia 11/05/21
acontecerá até às 17 horas.

12/05/21 ● Publicação * da relação dos candidatos aprovados em 3ª Chamada em
cursos da UFJ que realizaram a Confirmação de Vaga online (1ª fase da
matrícula). ● Publicação * da relação com a definição do semestre de
ingresso dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas no curso de
Medicina da UFJ que realizaram Confirmação de Vaga online (1ª fase da
matrícula).

17 a 19/05/21 ● Disponibilização no endereço eletrônico <www.sisu.ufj.edu.br> do link
do Formulário Socioeconômico para todos os candidatos aprovados em
1ª, 2ª e 3ª

Chamadas em cursos da UFJ que realizaram Confirmação de Vaga online
(2ª fase da matrícula). No dia 19/05/21 acontecerá até às 17 horas. A não
realização desse procedimento de matrícula acarretará perda do direito à
vaga.

20 a 21 e
24 a

27/05/21

● Prazo para os candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em
cursos da UFJ realizarem o upload da documentação pessoal, de
escolaridade, de comprovação da condição de Pessoa com Deficiência
(PcD), de heteroidentificação e de renda, conforme opção de
participação/aprovação, no endereço eletrônico <www.sisu.ufj.edu.br>. (3ª
fase da matrícula). No dia 20/05, o upload será aberto às 14h e no dia
27/05, encerra-se o upload às 17h. A não realização desse procedimento
de matrícula acarretará perda do direito à vaga.

02/06/21 ● Publicação * da relação dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª
Chamadas que confirmaram vaga online, que realizaram o
Preenchimento do Formulário Socioeconômico e que enviaram a
documentação online.

08 a 11/06
e 14 a

18/06/21

● Período de realização da entrevista online candidatos aprovados em 1ª,
2ª e 3ª Chamadas em cursos da UFJ na opção de renda familiar bruta
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e/ou autodeclarado PPI
(Preto, Pardo e Indígena) e/ou na condição de Pessoa com Deficiência
(PcD), conforme dia e horário escolhido pelo candidato no ato do envio
online da documentação de matrícula. (4ª fase da matrícula). O
descumprimento do horário agendado anteriormente com as Comissões
acarretará a perda do direito à vaga.



28/06 a
01/07/21

● Prazo para que os(as) candidatos(as) aprovados(as) em 1ª, 2ª e 3ª
Chamadas em cursos da UFJ acrescentem e/ou substituam documentos
solicitados pela(s) Comissões de Escolaridade, Análise da Realidade
Socioeconômica, Heteroidentificação e/ou Verificação da Condição de
Deficiência. A ausência de documento(s) será notificada aos(às)
candidatos(as) pelo e-mail cadastrado no ato de preenchimento do
formulário socioeconômico e disponibilizada no endereço eletrônico
www.sisu.ufj.edu.br.

07/07/21 ● Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª
Chamadas em cursos da UFJ, com parecer de deferimento de matrícula.

08 e 09/07/21 ● Prazo para interposição de recurso online no endereço eletrônico
<www.sisu.ufj.edu.br> contra indeferimento de matrícula pelas Comissões
de Verificação dos Processos Seletivos da UFJ (Resolução CONSUNI n.º
32R/2017/UFG) dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em
cursos da UFJ.

14 e 15/07/21 ● Realização de entrevista online com os candidatos aprovados em 1ª, 2ª
e 3ª Chamadas em cursos da UFJ na opção de renda familiar bruta igual
ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e/ou autodeclarado PPI (Preto,
Pardo e Indígena) e/ou na condição de Pessoa com Deficiência (PcD),
com recursos interpostos contra indeferimento de matrícula pelas
Comissões de Verificação dos Processos Seletivos da UFJ (Resolução
CONSUNI n.º 32R/2017/UFG).

16/07/21 ● Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o
indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos
Processos Seletivos da UFJ (Resolução CONSUNI n.º 32R/2017/UFG)
dos candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas em cursos da UFJ.

04/08/21 Publicação* da relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em 4ª
Chamada em cursos da UFJ.

05 e 06/08/21 Prazo para realização da Confirmação de Vaga online no endereço
eletrônico (1ª fase da matrícula) dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em
4ª Chamada em cursos da UFJ. No dia 06/08/21, a Confirmação de Vaga
online estará disponível até às 17 horas. A não realização desta etapa
de matrícula acarretará a perda do direito à vaga.

10/08/21 Publicação* da relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em 4ª
Chamada em cursos da UFJ que realizaram a Confirmação de Vaga
online (1ª fase da matrícula).
Publicação da relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em 5ª
Chamada em cursos da UFJ.



11 e 12/08/21 Prazo para realização da Confirmação de Vaga online no endereço
eletrônico (1ª fase da matrícula) dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em
5ª Chamada em cursos da UFJ. No dia 12/08/21, a Confirmação de Vaga
online estará disponível até às 17 horas. A não realização desta etapa
de matrícula acarretará a perda do direito à vaga.

17/08/21 Publicação* da relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em 5ª
Chamada em cursos da UFJ que realizaram a Confirmação de Vaga
online (1ª fase da matrícula).
Publicação da relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em 6ª
Chamada em cursos da UFJ.

18/08 e
19/08/21

Prazo para realização da Confirmação de Vaga online no endereço
eletrônico (1ª fase da matrícula) dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em
6ª Chamada em cursos da UFJ. No dia 19/08/21, a Confirmação de Vaga
online estará disponível até às 17 horas. A não realização desta etapa
de matrícula acarretará a perda do direito à vaga.

23/08/21 Publicação* da relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em 6ª
Chamada em cursos da UFJ que realizaram a Confirmação de Vaga
online (1ª fase da matrícula).
Publicação* da relação com a definição do semestre de ingresso dos(as)
candidatos(as) aprovados(as) em 4ª, 5ª e 6ª Chamadas no curso de
Medicina da UFJ que realizaram Confirmação de Vaga online

25/08 a 27/08
e 30/08

Disponibilização, no endereço eletrônico, do link do Formulário
Socioeconômico (2ª fase da matrícula) para todos(as) os(as)
candidatos(as) aprovados(as) em 4ª, 5ª e 6ª Chamadas em cursos da
UFJ que realizaram Confirmação de Vaga online. No dia 30/08/21, o
formulário estará disponível até às 17 horas. A não realização desta
etapa de matrícula acarretará a perda do direito à vaga.

02 a 03/09 e
06 a 08/09/21

Prazo para os(as) candidatos(as) aprovados(as) em 4ª, 5ª e 6ª
Chamadas em cursos da UFJ realizarem o upload da documentação
pessoal, de escolaridade, de comprovação da condição de Pessoa com
Deficiência (PcD), de heteroidentificação e de renda, conforme opção de
participação/aprovação, no endereço eletrônico (3ª fase da matrícula). No
dia 02/09, o upload poderá ser feito a partir das 14h, e, no dia 08/09, a
permissão para o upload de documentos será encerrada às 17h. A não
realização desta etapa de matrícula acarretará a perda do direito à
vaga.

10/09/21 Publicação* da relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em 4ª, 5ª e
6ª Chamadas em cursos da UFJ e que confirmaram vaga online, que
realizaram o Preenchimento do Formulário Socioeconômico e o Envio
Online da Documentação de Matrícula.



14/09 a 17/09 Período de realização da entrevista online dos(as) candidatos(as)
aprovados(as) em 4ª, 5ª e 6ª Chamadas em cursos da UFJ em uma das
opções de renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per
capita e/ou autodeclarados(as) PPI e/ou PcD, conforme dia e horário
escolhido pelos(as) candidatos(as) no ato do envio online da
documentação de matrícula (4ª fase da matrícula). O descumprimento
desta etapa, nas situações consideradas obrigatórias, acarretará a
perda do direito à vaga.

20/09 e
22/09/21

Prazo para que os(as) candidatos(as) aprovados(as) em 4ª, 5ª e 6ª
Chamadas em cursos da UFJ acrescentem e/ou substituam documentos
solicitados pela(s) Comissões de Escolaridade, de Análise da Realidade
Socioeconômica, de Heteroidentificação e/ou de Verificação da Condição
de Deficiência. A ausência de documento(s) será notificada aos(às)
candidatos(as) pelo e-mail cadastrado no ato de preenchimento do
formulário socioeconômico e disponibilizada no Portal do Candidato*.

28/09/21 Publicação* da relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em 4ª, 5ª e
6ª Chamadas em cursos da UFJ com parecer de deferimento de
matrícula.

29/09 e
30/09/21

Prazo para interposição de recurso online, no endereço eletrônico, contra
indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos
Processos Seletivos da UFJ (Resolução CONSUNI n.º 32R/2017/UFG)
dos(as) candidatos(as) aprovados em 4ª, 5ª e 6ª Chamadas em cursos da
UFJ.

06/10/21 e
07/10/21

Realização de entrevista online com os(as) candidatos(as) aprovados(as)
em 4ª, 5ª e 6ª Chamadas em cursos da UFJ na opção de renda familiar
bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e/ou
autodeclarados(as) PPI (Pretos/as, Pardos/as ou Indígenas) e/ou na
condição de Pessoa com Deficiência (PcD) com recursos interpostos
contra indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos
Processos Seletivos da UFJ (Resolução CONSUNI n.º 32R/2017/UFG).

13/10/21 Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o
indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos
Processos Seletivos da UFJ (Resolução CONSUNI n.º 32R/2017/UFG)
dos(as) candidatos(as) aprovados(as) em 4ª, 5ª e 6ª Chamadas em
cursos da UFJ.

Publicação* da relação dos Candidatos Aprovados em 4ª, 5ª e 6ª
chamadas com Parecer de Deferimento de Matrícula - Após Recursos.

11 a 14/01/22 ● Prazo para os candidatos inscritos na Lista de Espera SiSU/UFJ para o
curso de Medicina da UFJ, que não tenham sido aprovados no SiSU em
Chamadas anteriores, manifestarem interesse no endereço eletrônico
<www.sisu.ufj.edu.br> em participar da última Chamada do Curso de



Medicina UFJ. No dia 14/01/22 a manifestação de interesse será
realizada até às 17 horas.

18/01/22 ● Publicação* da relação dos candidatos, que não tenham sido
aprovados no SiSU em Chamadas anteriores, que manifestaram
interesse em participar da última Chamada do Curso de Medicina UFJ.

20 a 21/01 e
24 a

25/01/22

● Prazo para realização de Confirmação de Matrícula online (5ª fase da
matrícula para candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas e em
outras chamadas subsequentes anteriores, caso haja) no endereço
eletrônico <www.sisu.ufj.edu.br> dos candidatos ingressantes em 2021-2
no curso de Medicina da UFJ. No dia 25/01/22 a Confirmação de
Matrícula online será realizada até às 17 horas.

26/01/22 ● Publicação * da relação preliminar dos candidatos ingressantes em
2021-2 no curso de Medicina da UFJ que realizaram Confirmação de
Matrícula online (5ª fase da matrícula para candidatos aprovados em 1ª,
2ª e 3ª Chamadas e em outras chamadas subsequentes anteriores, caso
haja).

27 e 28/01/22 ● Prazo para interposição de recurso no endereço eletrônico
<www.sisu.ufj.edu.br> contra a relação preliminar dos candidatos
ingressantes em 2021-2 no curso de Medicina da UFJ que realizaram
Confirmação de Matrícula online (5ª fase da matrícula para candidatos
aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas e em outras chamadas
subsequentes anteriores, caso haja).

01/02/22 ● Divulgação das respostas aos recursos contra a relação preliminar dos
candidatos ingressantes em 2021-2 no curso de Medicina da UFJ que
realizaram Confirmação de Matrícula online (5ª fase da matrícula para
candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas e em outras chamadas
subsequentes anteriores, caso haja).
● Publicação * da relação final dos candidatos ingressantes em 2021-2 no
curso de Medicina da UFJ que realizaram Confirmação de Matrícula
online - (5ª fase da matrícula para candidatos aprovados em 1ª, 2ª e 3ª
Chamadas e em outras chamadas subsequentes anteriores, caso haja).
● Publicação * da relação dos candidatos aprovados na última Chamada
do curso de Medicina da UFJ.

03 e 04/02/22 ● Prazo para os candidatos aprovados na última chamada do curso de
Medicina UFJ realizarem a Confirmação de Vaga online (obrigatório)
no endereço eletrônico <www.sisu.ufj.edu.br> . No dia 03/02/22, a
Confirmação de Vaga online estará disponível às 14h e no dia
04/02/22 encerra-se a confirmação às 17h. A não realização desta
etapa de matrícula acarretará a perda do direito à vaga.

http://www.sisu.ufg.br/ufj%3e%20


03 e 04/02/22 ● Prazo para os candidatos aprovados na última Chamada do curso de
Medicina da UFJ realizarem o preenchimento do Formulário
Socioeconômico (obrigatório) no endereço eletrônico
<www.sisu.ufj.edu.br>. No dia 03/02, o formulário será aberto às 14h e no
dia 04/02, encerra-se o preenchimento às 17h. A não realização desse
procedimento de matrícula acarretará perda do direito à vaga.

08 e 09/02/22 ● Prazo para os candidatos aprovados na última Chamada do curso de
Medicina da UFJ realizarem o upload da documentação pessoal, de
escolaridade, de comprovação da condição de Pessoa com Deficiência
(PcD), de heteroidentificação e de renda, conforme opção de
participação/aprovação, no endereço eletrônico <www.sisu.ufj.edu.br>.
No dia 08/02, o upload será aberto às 14h e no dia 09/02, encerra-se o
upload às 17h. A não realização desse procedimento de matrícula
acarretará perda do direito à vaga.

11/02/22 ● Publicação * da relação dos candidatos aprovados na última Chamada
do curso de Medicina da UFJ que confirmaram vaga online, que
realizaram o Preenchimento do Formulário Socioeconômico e que
enviaram a documentação online.

14/02/22 ● Data de realização da entrevista online dos candidatos aprovados na
última Chamada do curso de Medicina da UFJ na opção de renda familiar
bruta igual ou

inferior a 1,5 salário mínimo per capita e/ou autodeclarado PPI (Preto,
Pardo e Indígena) e/ou na condição de Pessoa com Deficiência (PcD). O
descumprimento do horário agendado anteriormente com as Comissões
acarretará a perda do direito à vaga.

15/02/22 ● Prazo para os candidatos aprovados na última Chamada do curso de
Medicina da UFJ acrescentem e/ou substituam documentos solicitados
pela(s) Comissões de Escolaridade, Análise da Realidade
Socioeconômica, Heteroidentificação e/ou Verificação da Condição de
Deficiência. A ausência de documento(s) será notificada aos(às)
candidatos(as) pelo e-mail cadastrado no ato de preenchimento do
formulário socioeconômico e disponibilizada no endereço eletrônico
www.sisu.ufj.edu.br.

16/02/22 ● Publicação da relação dos candidatos aprovados na última Chamada
do curso de Medicina da UFJ, com parecer de deferimento de matrícula.

17 e 18/02/22 ● Prazo para interposição de recurso online no endereço eletrônico
<www.sisu.ufj.edu.br> contra indeferimento de matrícula pelas Comissões
de Verificação dos Processos Seletivos da UFJ (Resolução CONSUNI n.º
32R/2017/UFG) dos candidatos aprovados na última Chamada do curso
de Medicina da UFJ.



21/02/22 ● Realização de entrevista online dos candidatos aprovados na última
Chamada do curso de Medicina da UFJ, com recursos interpostos contra
indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos
Processos Seletivos da UFJ (Resolução CONSUNI n.º 32R/2017/UFG).

22/02/22 ● Divulgação do resultado da interposição de recursos contra o
indeferimento de matrícula pelas Comissões de Verificação dos
Processos Seletivos da UFJ (Resolução CONSUNI n.º 32R/2017/UFG)
dos candidatos aprovados na última Chamada do curso de Medicina da
UFJ.

* No endereço eletrônico <www.sisu.ufj.edu.br>.


