
 

 

Pró-Reitoria de Graduação 
Coordenação do SISU na UFC 

 

Cronograma 2º/2021 

Última atualização em 23 de agosto de 2021  

O Cronograma do Sisu 2º/2021 na Universidade Federal do Ceará segue as seguintes datas: 

 

 3 a 6 de agosto – Período de inscrições do Sisu 2º/2021 

 

Chamada Regular 

 10 de agosto – Resultado da Chamada Regular do 2º/Sisu 2021 

 12 e 13 de agosto – Solicitação de Matrícula e envio de documentos dos aprovados na 

Chamada Regular do Sisu 2º/2021 

 16 de agosto – Regularização de documentos básicos indeferidos pelos candidatos 

 20 e 21 de setembro – Confirmação de matrícula dos ingressantes no semestre letivo 2021.2 

 

Lista de Espera 

 10 a 16 de agosto – Prazo para participar da Lista de Espera 

 16 de agosto – Divulgação do edital de Chamada de Lista de Espera pela UFC 

 20 de agosto – Divulgação da Lista de Espera nominal e quantitativo de vagas 

 23 a 24 de agosto – Solicitação de Matrícula e envio de documentos dos classificados na 

Lista de Espera 

 26 de agosto – Regularização de documentos básicos indeferidos pelos candidatos 

classificados em Lista de Espera com matrícula solicitada 

 26 a 30 de agosto – Reanálise após regularização de documentos básicos indeferidos 

 20 e 21 de setembro – Confirmação de matrícula dos ingressantes no semestre letivo 2021.2 



  

Banco de Suplentes 

 10 a 16 de agosto – Prazo para participar da Lista de Espera 

 16 de agosto – Divulgação do edital de Chamada de Lista de Espera pela UFC 

 20 de agosto – Divulgação da Lista de Espera nominal e quantitativo de vagas 

 23 a 24 de agosto– Inscrição ao Banco de Suplentes e envio de documentos dos não 

classificados na Lista de Espera* 

 27 de setembro, 11 e 18 de outubro – Possíveis convocações de suplentes para ingresso em 

2021.2 

* A documentação dos candidatos não classificados inscritos como suplentes somente será 

analisada em caso de convocação. 

 

Início das aulas 

 27 de setembro – Início do semestre letivo 2021.2 
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