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EDITAL - SISU 2022 Nº. 008/22, DE 21 DE JULHO DE 2022 
QUINTA CONVOCAÇÃO PARA PRÉ-MATRÍCULA DA LISTA DE ESPERA SISU 2022 

Retificado em 22/07/2022 
 
A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL através da Pró-
Reitoria de Ensino e Graduação (PROEG) e da Controladoria Acadêmica (GACAD) torna 
público que estão convocados os candidatos da lista no Anexo II deste edital para realização 
da pré-matrícula de forma online, no período das 18h00 de 21 de julho de 2022 às 23h59 de 
23 de julho de 2022 (horário local de Maceió). 
 
Os candidatos convocados neste momento devem estar cientes de que as unidades curriculares 
(disciplinas) semestrais já ultrapassaram 25% de sua carga horária e que, portanto, a presente 
convocação somente permite a matrícula nas unidades curriculares anuais, referentes ao ano 
letivo de 2022. Para atestar tal ciência e concordância, ato obrigatório para a homologação da 
matrícula, os candidatos deverão realizar o preenchimento e envio do Termo de Ciência 
(Anexo I deste edital), conforme orientação descrita no item 2.1, alínea a), desta publicação. 

1. Disposições Gerais 

O candidato CLASSIFICADO da Lista de Espera em Anexo que não realizar a pré-
matrícula nos dias determinados neste Edital ou que não enviar os documentos previstos para 
a efetivação da matrícula, conforme exigido no item 8 do Edital nº 1 – SISU UNCISAL 
2022, será considerado desistente para todos os efeitos. 
 
A relação dos candidatos CLASSIFICADOS e PRÉ-MATRÍCULADOS – SISU 2022 da 
Lista de Espera encontra-se disponível no Anexo II deste edital. 
 
As vagas provenientes de desistências identificadas após o início do ano letivo de 2022 estão 
sendo ofertadas nesta chamada conforme lista no Anexo II deste edital. A ocupação ocorre da 
seguinte forma: 
 

a) Os candidatos com STATUS de CLASSIFICADO estão dentro do número de vagas 
ofertadas; 

b) Os candidatos com STATUS de PRÉ-MATRICULADO já realizaram a pré-matrícula 
em outra convocação e, portanto, não devem realizá-la novamente neste momento. 
Devem, no entanto, realizar o preenchimento e envio do Termo de Ciência (Anexo I 
deste edital), conforme orientação descrita no item 2.1, alínea a) desta publicação. 

 
Após o período de pré-matrícula (18h00 de 21 de julho de 2022 às 23h59 de 23 de julho de 
2022), o resultado da homologação desta etapa será publicado no dia 25 de julho de 2022. 
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2. Dos Procedimentos para a Realização da Pré-Matrícula 

Passo 1: Preenchimento do formulário 

 O candidato receberá em seu e-mail (mesmo cadastrado no Enem) as informações para 
acesso ao sistema de pré-matrícula. Após o acesso, o candidato verá seus dados na parte 
superior do formulário, e poderá alterar o endereço e telefone. No corpo do formulário, 
encontrará um link para cada um dos documentos que precisam ser anexados, e no final, o 
candidato precisará confirmar que não está apresentando documentação falsa ou informações 
inverídicas, sob pena de perder a vaga e estar sujeito às penalidades da lei. 
 Após o preenchimento, o formulário deverá ser enviado. Em seguida, você receberá 
um e-mail informando que compareceu ao processo de pré-matrícula e entregou a 
documentação. 

Passo 2: Documentação 

  
2.1 Documentação obrigatória para todos os candidatos (status CLASSIFICADO e status 
PRÉ-MATRÍCULADO) 
 

a) Todos os candidatos (status CLASSIFICADO e status PRÉ-MATRÍCULADO) 
deverão realizar o preenchimento do Termo de Ciência (Anexo I deste edital) e enviá-
lo ao e-mail controle.academico@uncisal.edu.br, no prazo determinado para esta pré-
matrícula. 

 
2.2 Documentação obrigatória para os candidatos com status CLASSIFICADO 
 

a) Além do Termo de Ciência descrito no item 2.1, alínea a) deste edital, os candidatos 
com status CLASSIFICADO deverão observar a documentação exigida no item 8 do 
Edital nº 1 – SISU UNCISAL 2022, que deverá ser digitalizada e gravada no sistema 
de pré-matrícula em um dos três formatos (.pdf, .jpg ou .png). Para cada documento só 
é permitido um único envio, portanto, documentos com mais de uma página precisam 
estar no formato pdf em arquivo único. 

Passo 3: Acompanhamento da Pré-Matrícula 

 O acompanhamento do processo por parte do candidato é obrigatório e de sua inteira 
responsabilidade. O candidato deve acompanhar diariamente seu processo de pré-matrícula, 
utilizando o mesmo link do formulário. 
 Os seguintes status podem estar presentes:  

a) aguardando_análise: Indicando que o candidato compareceu à pré-matrícula e enviou 
a documentação. 

b) homologado: Indicando que a análise dos seus documentos foi feita e sua matrícula foi 
concluída com sucesso. 

c) pendente_documento: Indicando que sua matrícula ainda não foi concluída e que você 
precisa resolver essa pendência até 15h do dia 24 de julho de 2022. As pendências 
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estarão descritas ao lado de cada item. Pendências não resolvidas até esta data 
implicam no indeferimento da matrícula. 

d) indeferida: Indicando que a matrícula não foi aceita. O motivo do indeferimento estará 
descrito.  

 

3. Dos Resultados 

O resultado final com os candidatos matriculados será publicado através de uma lista 
contendo o nome do candidato, seu número de inscrição, e a modalidade (“cotas”, “ampla 
concorrência”) no fim do processo. 
 
As dúvidas deverão ser tiradas através do email duvidas.sisu@uncisal.edu.br. Este é o único 
canal oficial para tirar dúvidas dos candidatos. 
 
 
Maceió, 21 de julho de 2022 
 
 
 

 
 

Alberto Monteiro Peixoto 
Gerência da Controladoria Acadêmica 

 
 

Prof. Dr. George Márcio da Costa e Souza 
Pró-Reitor de Ensino e Graduação 

PROEG
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ANEXO I 

 
TERMO DE CIÊNCIA 

 
 

Eu, _______________________________________________________, portador(a) do RG 

nº ______________________________, Órgão Expedidor _____________________, e CPF 

nº ____________________________, candidato(a) ao Processo Seletivo para Ingresso nos 

Cursos de Graduação da UNCISAL – SISU 2022.1, declaro estar ciente e concordar que esta 

convocação de matrícula institucional, realizada pela Universidade Estadual de Ciências da 

Saúde de Alagoas por meio do Edital - SISU 2022 Nº. 008/22, de 21 de julho de 2022, 

somente permite a matrícula nas unidades curriculares (disciplinas) anuais, referentes ao ano 

letivo de 2022. 

 

Declaro estar ciente e concordar que a presente convocação está sendo realizada neste 

momento devido ao surgimento de vagas ociosas, originadas pela desistência de estudantes 

matriculados. 

 

Declaro, ainda, estar ciente e concordar que as unidades curriculares (disciplinas) semestrais 

já ultrapassaram 25% de sua carga horária e que, portanto, a matrícula nestas disciplinas 

implicaria em reprovação automática por falta, considerando a definição do Regimento Geral 

desta Universidade. 

 
 
  

___________________________/_____, ____ de _________________ de 2022. 

Cidade UF dia  mês 

    

_______________________________________________  

Assinatura do Declarante 
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ANEXO II 
 

Relação dos candidatos convocados para pré-matrícula (SISU UNCISAL 2022) 
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INSCRIÇÃO NOME CANDIDATO CURSO MODALIDADE STATUS CHAMADA 

211011766444 LARISSA RODRIGUES DA SILVA SOUZA ENFERMAGEM AMPLA PRÉ-MATRICULADO 

  

211000508435 EMYLLE IARITSA PEREIRA SANTOS FISIOTERAPIA COTISTA CLASSIFICADO 

211019978462 CECILIA SILVA CARVALHO FISIOTERAPIA COTISTA CLASSIFICADO 

211003806646 NAYARA VITORIA SANTOS NASCIMENTO FISIOTERAPIA AMPLA PRÉ-MATRICULADO 

211013338184 CELIA MARIA MENDES FISIOTERAPIA COTISTA CLASSIFICADO 

  

211003535914 CAIO FERREIRA LEITE MEDICINA AMPLA PRÉ-MATRICULADO 

211001523888 ELISIARIO HERMES DE SOUSA JUNIOR MEDICINA COTISTA CLASSIFICADO 

211009590772 ERIK KANO PASSOS MEDICINA COTISTA CLASSIFICADO 

211005942589 MARIANA FLORENCIO DA SILVA MEDICINA AMPLA CLASSIFICADO 

211016566476 LETICIA ALINE FERNANDES MEDICINA COTISTA CLASSIFICADO 

 


