MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE GESTÃO ACADÊMICA – PROGRAD

COMUNICADO
AOS CLASSIFICADOS NA UFPE - SISU 2022
A Coordenação do Controle Acadêmico inform
informaa aos classificados no SISU 2022 (na primeira e na
segunda entradas) que não precisarão realizar matrícula nas disciplinas do 1º período,
período uma vez que
esta será feita automaticamente, em cada uma das entradas
entradas.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

 Início das aulas da 1ª entrada: 27 de junho de 2022
 Início das aulas da 2ª entrada
entrada: previsto para 28 de novembro de 2022
 Não será necessária a entrega de mais nenhum documento
 Nenhum ingressante poderá solicitar trancamento de semestre durante o primeiro ano de
vínculo com a UFPE.. Casos excepcionais serão avaliados oportunamente.

 Até o dia 06 de julho de 2022 o candidato pode ser remanejado para a primeira entrada.
entrada Por
esse motivo, o mesmo deve sempre acompanhar nossa página eletrônica www.sisu.ufpe.br, a
fim de verificar se houve alteração.
 Estudantes que desejam pedir aproveitament
aproveitamento
o de disciplinas cursadas em outro curso e/ou
Instituição devem enviar os documentos exigidos para tal fim
fim,, para o email da
d Coordenação ou
Escolaridade do curso,, a partir de agora. Ver endereços em
https://www.ufpe.br/cursos/graduacao
 O acesso ao SIGA (www.siga.ufpe.br
www.siga.ufpe.br)) só estará liberado a partir da primeira semana de aula de
cada entrada

 Todos os ingressantes deverão ter conhecimento da Resolução nº 09/2021
(https://sisu.ufpe.br/arquivos/resolucao_09_2021_cepe_ufpe.pdf), disponível na página
www.sisu.ufpe.br, que trata da confirmação do interesse em ocupar a vaga.
vaga Tal confirmação
deve ser feita,, de forma presencial, nos 10 (dez) primeiros dias úteis,, a contar do início das
aulas, do período letivo correspondente ((primeira e segunda entrada). Procurar a
coordenação do curso para saber os procedimentos que devem ser adotados.

 Os candidatos da primeira convocação não classificados até o presente momento, continuam no
nosso Cadastro de Reserva dependendo de desistências oficiais.
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Claudia da Silva Lucas
Coordenação do Controle Acadêmico da UFPE

