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EDITAL - SISU 2021 Nº. 006/21 DE 27 DE JULHO DE 2021 

CONVOCAÇÃO PARA PRÉ-MATRÍCULA E CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA SISU 2021 

(Retificado em 27/07/2021) 

 

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 listados no: 

 Anexo I, para realizarem suas pré-matrículas; 

 Anexo II para confirmação de matrícula. 

O período de pré-matrícula e de confirmação de matrícula ocorre do dia 27 ao dia 30 de julho 

de 2021 de forma online.  

1. Disposições Gerais 

O candidato que não realizar a pré-matrícula ou a confirmação de sua matrícula nos dias 

determinados neste Edital será considerado desistente para todos os efeitos. 

 

2. Procedimentos para Pré-Matrícula (só candidatos do Anexo I) 

A ocupação ocorre da seguinte forma: 

 

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

ofertadas; 

b) O candidato com STATUS de SUPLENTE só terá direito a uma vaga caso haja 

desistência de algum CLASSIFICADO. Neste caso, a ocupação da vaga será por 

ordem de classificação, respeitando-se a modalidade. 

c) Os candidatos sem STATUS poderão ser convocados posteriormente, caso haja vaga 

remanescente durante o processo de matrícula. 

 

Após o período de pré-matrícula (27 a 30 de julho de 2021), o resultado será publicado no dia 

02 de agosto de 2021. Em seguida, os candidatos classificados dentro do número de vagas, 

serão convocados para fazerem a confirmação da matrícula. Tanto a pré-matrícula quanto a 

matrícula são etapas obrigatórias. O candidato que faltar a qualquer uma delas perderá a vaga, 

que será ofertada ao próximo candidato seguindo a ordem de classificação. 

 

Para realização da pré-matrícula online, o candidato deve seguir os seguintes passos: 

Passo 1: Link para realização da matrícula online 

A matrícula da Chamada Regular (primeira chamada) será realizada totalmente online 

através do formulário de matrícula que se encontra no endereço eletrônico 

https://novo.uncisal.edu.br/vestibular-sisu/sisu-2021. 

  

Passo 2: Preenchimento do formulário 

https://novo.uncisal.edu.br/vestibular-sisu/sisu-2021
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 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 matrícula e entregou a documentação. 

Passo 3: Documentação 

 A documentação exigida no item 8 do Edital nº 1 – VESTIBULAR SISU 2021 

deverá ser digitalizada e gravada 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. 

Passo 4: 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 20h do dia 31 de julho de 2021. As pendências 

estarão descritas ao lado de cada documento. 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. Procedimentos para confirmação de Matrícula (só candidato do Anexo II) 

Passo 1: Link para realização da confirmação da matrícula online 

A confirmação da matrícula será realizada totalmente online no mesmo ambiente onde 

o aluno fez sua pré-matrícula, que se encontra no endereço eletrônico 

https://prematricula.uncisal.edu.br/. 

Passo 2: Procedimento para a confirmação 

 Após o acesso, o candidato seleciona a opção Confirmar matrícula que dará acesso 

ao ambiente de matrícula do candidato. No ambiente o candidato seleciona um Checkbox de 

confirmação de matrícula e finaliza o processo. Um e-mail será enviado ao candidato 

informando que sua matrícula foi efetuada. 

 

https://prematricula.uncisal.edu.br/
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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, 27 de julho de 2021 

 

 

Alberto Monteiro Peixoto 

Gerência da Controladoria Acadêmica 

 

Prof. Dr. George Márcio da Costa e Souza 

Pró-Reitor de Ensino e Graduação 

PROEG  

mailto:duvidas.sisu@uncisal.edu.br


 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 

UNCISAL 
Transformada pela Lei n°6.660 de 28 de dezembro de 2005 

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, CEP: 57.010.382, Maceió/AL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 006/21 (Vestibular SISU 2021) - Página 4 de 5 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Relação dos candidatos convocados para pré-matrícula (SISU 2021) 

 

 
CURSO INSCRIÇÃO NOME MODALIDADE STATUS SITUAÇÃO 

ENFERMAGEM 201035695240 MARCOS DARLAN BALBINO FERREIRA COTISTA CLASSIFICADO Convocado 

ENFERMAGEM 201019269624 MILLENA ARAUJO DE JESUS COTISTA SUPLENTE Convocado 

ENFERMAGEM 201114507902 GIRLAIDE DOS SANTOS GOMES BATISTA COTISTA SUPLENTE Convocado 
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ANEXO II 

 

Candidato convocado para confirmação de matrícula (SISU 2021) 

 

 
CURSO INSCRIÇÃO NOME MODALIDADE STATUS SITUAÇÃO 

MEDICINA (extra*1) 201010981805 MARINA RODRIGUES MARTINS COTISTA CLASSIFICADA Convocado 

 

 
(extra*1) Vaga extra gerada pela desistência da candidata 201010990285 convocada na primeira chamada (cotista). 
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