
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA 
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

EDITAL Nº 08/2020-PREG/UFDPar, DE 21 DE AGOSTO DE 2020 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 06/2020-PREG/UFDPar, DE 07 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

A Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), 

considerando o Edital MEC – SESu nº 41, de 16 de junho de 2020, o Edital nº 08/2020-UFDPar, de 03 de julho de 

2020 e Edital nº 06/2020-PREG/UFDPar, de 07 de agosto de 2020, torna pública RETIFICAÇÃO ao Edital nº 

06/2020-PREG/UFDPar referente à CHAMADA DA LISTA DE ESPERA do Sisu 2020.2, a seguir: 

 

Onde se lê: 

 

2. DO CRONOGRAMA 

 

2.1 A convocação dos(as) classificados(as) da Lista de Espera do Sisu 2020.2 ocorrerá por meio deste Edital, 

publicado somente via internet, no endereço eletrônico www.ufpi.br/ufdpar, observando o cronograma a seguir: 

Nº PROCEDIMENTO 
PERÍODO 

(ano2020) 
HORÁRIO LOCAL 

 
 

2 

Submissão de solicitação on line, por parte 

dos(as) candidatos(as), para comprovação 

de situação socioeconômica e/ou 

comprovação de deficiência (Edital08/2020 
– UFDPar, itens 2.6 a 2.8). 

 
 

17.08 a 19.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 16h do 

dia 19.08 

 
 

www.ufpi.br/matriculagraduacao 

3 
Análise   pela   comissão   responsável  das 
solicitações  submetidas  paracomprovação 
de situação socioeconômica e/ou 
comprovação de deficiência. 

 

17.08 a 19.08 

Das 08h do dia 
17.08 

até às 18h do 
dia 19.08 

- 

 
4 

Resultado das análises das solicitações 

para comprovação de situação 

socioeconômica e/ou comprovação de 

deficiência. 

 
17.08 a 19.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 18h do 

dia 19.08 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

 
5 

Heteroidentificação - Submissão de 

solicitação on line, por parte dos(as) 
candidatos(as), para comprovação de 

situação de pessoa autodeclarada preta, 

parda ou indígena (Edital 08/2020 – 
UFDPar,item 2.11). 

 

 
17.08 a 19.08 

 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 16h do 

dia 19.08 

 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

6 

Heteroidentificação - Análise pela 
comissão responsável das solicitações 

submetidas  para  comprovação  desituação 

de pessoa autodeclarada preta, parda ou 
indígena. 

 

17.08 a 19.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 18h do 

dia 19.08 

 

- 

 

7 

Heteroidentificação - Resultado das 

análises das solicitações on line, por parte 

dos(as) candidatos(as), para comprovação 

desituaçãodepessoaautodeclaradapreta, 
parda ou indígena 

 

17.08 a 19.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 18h do 

dia 19.08 

 

www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 
8 

 
Solicitação de Matrícula Institucional 

 
17.08 a 21.08 

Das 08h do dia 
17.08 

até às 16h do 

dia 21.08 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 
9 

 

Análise e Resultado da Solicitação de 

Matrícula Institucional 

 
17.08 a 21.08 

Das 08h do dia 
17.08 

até às 18h do 

dia 21.08 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 
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10 

Formalização de recurso on line, por parte 

dos(as) candidatos(as) cujas solicitações de 

avaliações para comprovação de situação 

socioeconômica e/ou comprovação de 

deficiência foram indeferidas. 

 

17.08 a 20.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 18h do 

dia 20.08 

 

www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

11 

Análise de recurso on line, por parte 

dos(as) candidatos(as) cujas solicitações de 

avaliações para comprovação de situação 

socioeconômica e/ou comprovação de 
deficiência foram indeferidas. 

 

17.08 a 21.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 14h do 

dia 21.08 

 

- 

 

 
12 

Resultado das análises  dos  recursos, por 
parte dos(as) candidatos(as) cujas 

solicitações de avaliações para  

comprovação de situação socioeconômica 

e/ou   comprovação   de   deficiência foram 

indeferidas. 

 

 
17.08 a 21.08 

 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 14h do 

dia 21.08 

 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

 
13 

Heteroidentificação - Formalização de 

recurso on line, por parte dos(as) 

candidatos(as) cujas solicitações de 

avaliações para comprovação de situação de 

pessoa autodeclarada preta, parda ou 
indígena, foram indeferidas. 

 

 
17.08 a 20.08 

 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 18h do 

dia 20.08 

 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

 
14 

Heteroidentificação - Análise de recurso 

on line, por parte dos(as) candidatos(as) 

cujas solicitações de avaliações para 

comprovação de situação de pessoa 

autodeclarada preta, parda ou indígena, 
foram indeferidas. 

 

 
17.08 a 21.08 

 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 14h do 

dia 21.08 

 

 
- 

 
15 

Heteroidentificação - Resultado das 
análises dos recursos, por parte dos(as) 

candidatos(as)      cujas      solicitações    de 

avaliações para comprovação de situação de 
pessoa autodeclarada preta, parda ou 
indígena, foram indeferidas. 

 
17.08 a 21.08 

Das 08h do dia 
17.08 

até às 14h do 

dia 21.08 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

16 

Formalização de recurso on line, por 

parte dos (as) candidatos(as) cujas 

solicitações de Matrícula Institucional 

foram indeferidas, conforme Edital 

08/2020-UFDPar. 

 

17.08 a 22.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 18 do dia 

22.08 

 

www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 
17 

Análise dos recurso on line,  por parte dos 
(as) candidatos(as) cujas solicitações de 

Matrícula  Institucional  foram indeferidas, 

conforme Edital 08/2020-UFDPar. 

 
17.08 a 24.08 

Das 08h do dia 
17.08 

até às 18h do 

dia 24.08 

 
- 

18 
Publicação do Edital de resultado dos 
recursos. 

25.08 até às 12h www.ufpi.br/matriculagraduacao 

19 
Matrícula Institucional dos(as) 
candidatos(as) com recurso deferido 

25.08 Das 14h às 18h www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

 
 

 

 

Leia-se: 
 

2.1 A convocação dos(as) classificados(as) da Lista de Espera do Sisu 2020.2 ocorrerá por meio deste Edital, 

publicado somente via internet, no endereço eletrônico www.ufpi.br/ufdpar, observando o cronograma a seguir: 

Nº PROCEDIMENTO 
PERÍODO 

(ano2020) 
HORÁRIO LOCAL 

 
 

2 

Submissão de solicitação on line, por parte 

dos(as) candidatos(as), para comprovação 

de situação socioeconômica e/ou 

comprovação de deficiência (Edital 08/2020 
– UFDPar, itens 2.6 a 2.8). 

 
 

17.08 a 21.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 16h do 

dia 21.08 
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3 
Análise   pela   comissão   responsável  das 
solicitações  submetidas  para comprovação 
de situação socioeconômica e/ou 
comprovação de deficiência. 

 

17.08 a 21.08 

Das 08h do dia 
17.08 

até às 18h do 
dia 21.08 

- 

 
4 

Resultado das análises das solicitações 
para comprovação de situação 

socioeconômica e/ou comprovação de 

deficiência. 

 
17.08 a 21.08 

Das 08h do dia 
17.08 

até às 18h do 

dia 21.08 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

 
5 

Heteroidentificação - Submissão de 

solicitação on line, por parte dos(as) 
candidatos(as), para comprovação de 

situação de pessoa autodeclarada preta, 
parda ou indígena (Edital 08/2020 – 

UFDPar, item 2.11). 

 

 
17.08 a 21.08 

 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 16h do 

dia 21.08 

 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

6 

Heteroidentificação - Análise pela 
comissão responsável das solicitações 

submetidas  para  comprovação  de situação 

de pessoa autodeclarada preta, parda ou 
indígena. 

 

17.08 a 21.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 18h do 

dia 21.08 

 

- 

 

7 

Heteroidentificação - Resultado das 

análises das solicitações on line, por parte 

dos(as) candidatos(as), para comprovação 

de situação de pessoa autodeclarada preta, 
parda ou indígena 

 

17.08 a 21.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 18h do 

dia 21.08 

 

www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 
8 

 
Solicitação de Matrícula Institucional 

 
17.08 a 24.08 

Das 08h do dia 
17.08 

até às 16h do 

dia 24.08 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 
9 

 

Análise e Resultado da Solicitação de 

Matrícula Institucional 

 
17.08 a 24.08 

Das 08h do dia 
17.08 

até às 18h do 

dia 24.08 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

10 

Formalização de recurso on line, por parte 

dos(as) candidatos(as) cujas solicitações de 

avaliações para comprovação de situação 

socioeconômica e/ou comprovação de 
deficiência foram indeferidas. 

 

17.08 a 22.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 18h do 

dia 22.08 

 

www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

11 

Análise de recurso on line, por parte 

dos(as) candidatos(as) cujas solicitações de 

avaliações para comprovação de situação 

socioeconômica e/ou comprovação de 

deficiência foram indeferidas. 

 

17.08 a 24.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 12h do 

dia 24.08 

 

- 

 

 
12 

Resultado das análises  dos  recursos, por 
parte dos(as) candidatos(as) cujas 

solicitações de avaliações para  

comprovação de situação socioeconômica 

e/ou   comprovação   de   deficiência foram 

indeferidas. 

 

 
17.08 a 24.08 

 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 12h do 

dia 24.08 

 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

 
13 

Heteroidentificação - Formalização de 

recurso on line, por parte dos(as) 

candidatos(as) cujas solicitações de 

avaliações para comprovação de situação de 

pessoa autodeclarada preta, parda ou 
indígena, foram indeferidas. 

 

 
17.08 a 22.08 

 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 18h do 

dia 22.08 

 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

 
14 

Heteroidentificação - Análise de recurso 

on line, por parte dos(as) candidatos(as) 

cujas solicitações de avaliações para 

comprovação de situação de pessoa 

autodeclarada preta, parda ou indígena, 
foram indeferidas. 

 

 
17.08 a 24.08 

 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 12h do 

dia 24.08 

 

 
- 
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15 

Heteroidentificação - Resultado das 

análises dos recursos, por parte dos(as) 

candidatos(as)      cujas      solicitações    de 
avaliações para comprovação de situação de 
pessoa autodeclarada preta, parda ou 
indígena, foram indeferidas. 

 
17.08 a 24.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 12h do 

dia 24.08 

 
www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 

16 

Formalização de recurso on line, por 

parte dos (as) candidatos(as) cujas 

solicitações de Matrícula Institucional 

foram indeferidas, conforme Edital 

08/2020-UFDPar. 

 

17.08 a 25.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 18h do 

dia 25.08 

 

www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 
17 

Análise dos recurso on line,  por parte dos 
(as) candidatos(as) cujas solicitações de 

Matrícula  Institucional  foram indeferidas, 
conforme Edital 08/2020-UFDPar. 

 
17.08 a 26.08 

Das 08h do dia 

17.08 

até às 12h do 

dia 26.08 

 
- 

18 
Publicação do Edital de resultado dos 
recursos. 

26.08 até às 12h www.ufpi.br/matriculagraduacao 

19 
Matrícula Institucional dos(as) 
candidatos(as) com recurso deferido 

26.08 Das 14h às 18h www.ufpi.br/matriculagraduacao 

 
 

 

Parnaíba (PI), 21 de agosto de 2020. 
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