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Guia do SISU na UFSM
Introdução

INTRODUÇÃO
Este manual tem o objetivo de explicar o funcionamento do processo seletivo SISU na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) de
forma simples, mas ao mesmo tempo detalhada. Neste Guia SISU
na UFSM você encontrará informações sobre cotas, documentação
para confirmação de vaga, chamadas e orientações sobre o Sistema
de Seleção Unificada (SISU) na UFSM. Além disso, você encontrará QR codes que levarão para páginas específicas com informações
detalhadas.
Esperamos que a leitura seja útil e que facilite a sua compreensão
sobre o processo que fará de você um(a) estudante da UFSM!

O QUE É
O SISU é o sistema de seleção utilizado por instituições públicas
de ensino superior para a oferta de vagas de graduação. Ele é organizado pelo Ministério da Educação (MEC) e utiliza a nota do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para o ranking dos(as)
candidatos(as).
Desde 2015, este é o principal processo seletivo para ingresso na
graduação presencial da UFSM.
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O que é

Os cursos ofertados pela UFSM estão distribuídos em quatro campi:
» Santa Maria
» Cachoeira do Sul
» Frederico Westphalen
» Palmeira das Missões

FREDERICO
WESTPHALEN
PALMEIRA
DAS MISSÕES

SANTA MARIA
CACHOEIRA
DO SUL
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Site do SISU na UFSM

SITE DO SISU NA UFSM
A UFSM criou o site ufsm.br/sisu para que os(as) candidatos(as) encontrem notícias, editais e informações mais detalhadas sobre o
processo. Lá, você encontra também todas as informações relativas
às edições passadas: nota mínima, ponto de corte, lista dos classificados etc.
No site é possível encontrar o SIMULADOR DE COTAS - uma ferramenta que auxilia você no processo de decisão sobre em qual cota
se inscrever.

Site do SISU da UFSM
ou acesse pelo QR CODE

EDITAL E TERMO DE ADESÃO
Conversa bem séria agora! É de responsabilidade do(a) candidato(a) a leitura do Edital e do Termo de Adesão, assim que esses documentos forem publicados no site ufsm.br/sisu. Eles contêm todas
as informações jurídicas necessárias para a publicidade, validade e
bom andamento do processo seletivo.
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Vagas

É no edital que você vai encontrar informações sobre Chamada Regular, Chamadas Orais, retificações, cronogramas, entre
outros.
O Termo de Adesão descreve os percentuais de vagas por curso e
cota, além das especificações das notas por área a serem obtidas
no ENEM. Então, a partir dele você pode planejar em qual curso e
cota poderá se inscrever, mesmo antes da abertura do período de
inscrições.

Termo de Adesão da UFSM
ou acesse pelo QR CODE

VAGAS
Cada curso da UFSM oferta um total de vagas anualmente. Alguns
disponibilizam vagas nas duas edições do SISU (normalmente em
janeiro e agosto) e outros apenas em uma das edições.
No site do ufsm.br/sisu, você encontra a tabela com o total de vagas ofertadas em cada curso. Mas é no Termo de Adesão que você
encontra a quantidade de vagas disponíveis em cada uma das cotas.
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Cotas

Segundo a Lei nº 12.711/2012, 50% das vagas são destinadas
para estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas. E, entre os estudantes de escolas públicas, existe a subdivisão de cotas para:
» pessoas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;
» autodeclarados PPI (preto, pardo ou indígena);
» PCD (pessoa com deficiência).

COTAS
A UFSM segue a Lei nº 12.711/2012, que indica que 50% das vagas
devem ser destinadas a estudantes que cursaram integralmente o
Ensino Médio em escolas públicas. Após o encerramento do período de inscrições no site sisu.mec.gov.br, não será possível alterar a
opção de cota.

Fique atento, pois cada cota tem sua documentação específica.
Ou seja, em caso de classificação, você deverá entregar a documentação solicitada conforme o edital. Caso não a entregue,
você perderá a vaga.
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Cotas

A PROGRAD/UFSM organizou um esquema para facilitar o entendimento sobre as cotas.
L1 ENSINO MÉDIO INTEGRAL EM ESCOLA PÚBLICA,
RENDA BRUTA FAMILIAR PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR
A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO
L2 ENSINO MÉDIO INTEGRAL EM ESCOLA PÚBLICA,
RENDA BRUTA FAMILIAR PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR
A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO,
AUTODECLARADO PPI
L5 ENSINO MÉDIO INTEGRAL EM ESCOLA PÚBLICA
L6 ENSINO MÉDIO INTEGRAL EM ESCOLA PÚBLICA,
AUTODECLARADO PPI
L9 ENSINO MÉDIO INTEGRAL EM ESCOLA PÚBLICA,
RENDA BRUTA FAMILIAR PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR
A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO,
PCD
L10 ENSINO MÉDIO INTEGRAL EM ESCOLA PÚBLICA,
RENDA BRUTA FAMILIAR PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR
A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO,
AUTODECLARADO PPI,
PCD
L13 ENSINO MÉDIO INTEGRAL EM ESCOLA PÚBLICA,
PCD
L14 ENSINO MÉDIO INTEGRAL EM ESCOLA PÚBLICA,
AUTODECLARADO PPI,
PCD
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Cotas

No edital, a descrição das cotas é a seguinte:
L1 - Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o Ensino
Médio em escolas públicas, com renda bruta familiar por pessoa
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (Lei nº 12.711/2012)
L2 - Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o Ensino
Médio em escolas públicas, com renda bruta familiar por pessoa
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Lei nº 12.711/2012)
L5 - Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o Ensino
Médio em escolas públicas, com renda bruta familiar por pessoa
superior a 1,5 salário mínimo (Lei nº 12.711/2012)
L6 – Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o Ensino
Médio em escolas públicas, com renda bruta familiar por pessoa
superior a 1,5 salário mínimo e autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas (Lei nº 12.711/2012)
L9 - Candidatos(as) com deficiência (que se enquadre no Decreto
Federal nº 3.298, de 20/12/1999, e na Recomendação nº 03, de
01/12/2012), que apresentem necessidade educacional especial e
que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, com renda bruta familiar por pessoa igual ou inferior a 1,5
salário mínimo (Lei nº 12.711/2012)
L10 - Candidatos(as) com deficiência (que se enquadre no Decreto
Federal nº 3.298, de 20/12/1999, e na Recomendação nº 03, de
01/12/2012) que apresentem necessidade educacional especial e
que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, com renda bruta familiar por pessoa igual ou inferior a 1,5
salário mínimo, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Lei nº
12.711/2012)
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L13 - Candidatos(as) com deficiência (que se enquadre no Decreto
Federal nº 3.298, de 20/12/1999, e na Recomendação nº 03, de
01/12/2012) que apresentem necessidade educacional especial e
que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, com renda bruta familiar por pessoa superior a 1,5 salário
mínimo (Lei nº 12.711/2012)
L14 - Candidatos(as) com deficiência (que se enquadre no Decreto
Federal nº 3.298, de 20/12/1999, e na Recomendação nº 03, de
01/12/2012) que apresentem necessidade educacional especial
e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas
públicas, com renda bruta familiar por pessoa superior a 1,5 salário mínimo, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Lei nº
12.711/2012)

SIMULADOR DE COTAS
Se você está com dúvidas sobre qual cota escolher, acesse o Simulador de Cotas criado pela UFSM para auxiliar os(as) candidatos(as)
no processo de decisão em relação à opção por cota ou ampla
concorrência.

Simulador de Cotas criado pela
UFSM ou acesse pelo QR CODE
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Nota mínima, média e máxima das edições anteriores

NOTA MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA DAS
EDIÇÕES ANTERIORES
Cada universidade tem sua nota mínima de aprovação, por curso e
cota. Para concorrer a uma vaga, o estudante precisa:
» ter realizado ENEM no ano anterior
» obter nota acima de zero na redação
» não ter participado do ENEM na condição de “treineiro”
No site ufsm.br/sisu, você encontra a nota mínima, média e máxima de cada curso nas edições anteriores. Assim, é possível compará-las com a sua nota do ENEM. Você deve analisar essa informação, junto com a nota mínima obrigatória do curso que você deseja.
Essa informação está no Termo de Adesão. Caso você não possua
nota mínima e/ou média mínima definidas pelo seu curso de interesse, o sistema de inscrições do SiSU impossibilitará a sua inscrição neste curso.

ETAPAS
i. Inscrição
A inscrição é realizada através do site do MEC, em data estabelecida pelo Governo Federal. No site sisu.mec.gov.br, você encontra o
passo a passo de como realizar a inscrição.
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Etapas

Observação: é nesse momento que você escolhe a cota e até duas
opções de curso. Bastante atenção nesse momento pois, ao final
do período de inscrição, não será possível alterar nenhuma das
opções feitas.
Em especial, tenha certeza de que se enquadra na cota escolhida,
para que não haja problemas no momento da entrega de documentação para confirmação da vaga.

ii. Chamada Regular
Depois de finalizado o período de inscrições, o sistema do SISU selecionará os(as) candidatos(as) com as maiores notas, até completar
o número de vagas. Por exemplo, se o curso oferta 60 vagas, os 60
candidatos inscritos com maiores notas no ENEM estarão na Lista
de Classificados da Chamada Regular, respeitada a divisão por cotas.
A partir daí, esses(as) selecionados(as) deverão juntar a documentação necessária para a Confirmação de Vaga (mais para baixo tem
explicação!).

iii. Lista de Espera
Se você não for um dos classificados na Chamada Regular, você
deve manifestar interesse na Lista de Espera, no site sisu.mec.gov.
br, no prazo especificado no cronograma do MEC.
Somente os inscritos na Lista de Espera poderão participar das
Chamadas Orais.
Observação: Caso você tenha sido selecionado na chamada regular em uma de suas opções de vaga (mesmo que na segunda
opção de curso), não será possível participar da Lista de Espera.
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iv. Chamada Oral
Após se inscrever na Lista de Espera do SISU, é necessário ficar
atento ao canal oficial da UFSM em ufsm.br/sisu, porque é nesse site
que serão divulgados o edital, o quadro de vagas por curso e cota, o
cronograma e a lista de espera para o(a) candidato(a) participar da
Chamada Oral.

São duas etapas:
1 – Habilitação
2 – Classificação
HABILITAÇÃO: o candidato acessa o Portal de Confirmação de Vaga,
completa suas informações pessoais e insere a documentação necessária, conforme cota escolhida no momento da inscrição.
CLASSIFICAÇÃO: Ao final do período de habilitação, a UFSM gera
uma lista de classificados dentre aqueles que se habilitaram e publica no site ufsm.br/sisu.
Exemplo: você está em 6º lugar na sua cota. No quadro de vagas
há 5 vagas para seu curso e cota. Se, ao final do período de habilitação para a chamada oral, 2 pessoas que estavam na sua frente
no ranking não se habilitarem, você se torna o 4º lugar na lista
de classificados. Por isso é importante que você realize a habilitação, mesmo não estando “dentro das vagas”.

Observação: todas essas informações são publicadas no site
ufsm.br/sisu
» quadro de vagas
» relação de vagas por cota e curso
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» ordem da lista de espera
» lista de classificados na Chamada Oral
» cronograma de entrevistas (para candidatos às vagas étnico-raciais e/ou destinadas a pessoas com deficiência)

CONFIRMAÇÃO DE VAGA
Para ser oficialmente estudante da UFSM, não basta você ser selecionado (seja via Chamada Regular ou Chamada Oral). Você precisa entregar a documentação conforme cota inscrita no período de
Confirmação de Vaga. Essa documentação será analisada pela equipe da UFSM e se estiver tudo certo conforme solicitado no edital,
você recebe o número da matrícula na UFSM.
Somente depois de receber este número pelo seu e-mail que você
é oficialmente estudante da UFSM.
A entrega da documentação será online, em função da Pandemia
de Covid-19. Você deve acessar o Portal de Confirmação de Vaga e
inserir os documentos em formato de arquivos PDF.

Passo a passo para Confirmação de
Vaga
ou acesse pelo QR CODE
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Atenção aos documentos básicos que todas as pessoas classificadas deverão entregar:
1. Histórico escolar do Ensino Médio ou curso equivalente
2. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente
3. Certidão de Nascimento ou Casamento
4. Documento de Identificação com foto (RG, CNH, Passaporte)
5. CPF
6. Título Eleitoral
7. Documento militar (candidatos do sexo masculino maiores
de 18 anos)
8. Declaração de Equivalência/Convalidação de Estudos, conforme Resolução nº 155/80 do CEE (Conselho Estadual de
Educação) (apenas se tiver concluído o Ensino Médio no exterior)
9. Atestado Médico de aptidão ao esforço físico (se inscrito nos
cursos de Educação Física Licenciatura ou Educação Física
Bacharelado)
Se você optou por alguma cota, você precisará entregar mais alguns
documentos. Cada um deles está descrito no site ufsm.br/sisu, no
link abaixo:

Informações sobre a Documentação
ou acesse pelo QR CODE

16

Guia do SISU na UFSM
Portal de Confirmação de Vaga e Habilitação em Chamada Oral

PORTAL DE CONFIRMAÇÃO DE VAGA E
HABILITAÇÃO EM CHAMADA ORAL
A entrega de documentação para Chamada Regular e Chamada Oral
é feita pelo Portal de Confirmação de Vaga. Para acessar, é preciso inserir o CPF e data de nascimento do candidato.

WEBCONFERÊNCIAS
Candidatos(as) classificados(as) através das cotas L2, L6, L9, L10,
L13 e L14 necessitam comparecer virtualmente à Webconferência,
realizada por meio da plataforma “Google Meet”. Não é possível
que outra pessoa participe no lugar do candidato (representação
por procuração). A Webconferência será feita com a participação
do(a) candidato(a) (e responsável legal, se for o caso) e de servidores(as) integrantes da Comissão de Ingresso Acadêmico da UFSM.
O cronograma das Webconferências será publicado no site ufsm.br/
sisu, com a indicação de datas e horários específicos para cada candidato(a). O link para acesso à sala será enviado especificamente ao
candidato, no email cadastrado por ele no momento da inscrição.
A participação na webconferência é obrigatória para as cotas citadas
acima. Não comparecer implica o indeferimento da confirmação de
vaga do(a) candidato(a).
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DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO
Caso a documentação esteja de acordo com o solicitado pelo edital,
o candidato receberá um e-mail com o DEFERIMENTO da sua matrícula e, junto, seu número de matrícula para acesso ao Portal do
Estudante.
Caso a documentação entregue pelo candidato esteja incompleta e/
ou inconsistente ao que foi solicitado pelo edital, a sua vaga estará
INDEFERIDA momentaneamente. Após o envio do e-mail de indeferimento pela UFSM, o candidato terá um período (indicado no
e-mail) para retornar ao Portal de Confirmação de Vaga e inserir a
documentação solicitada no e-mail de indeferimento. Este processo se chama Solicitação de Recurso.
Observação: somente documentos inseridos no portal serão aceitos como recurso.

Passo a passo para Solicitação de
Recurso
ou acesse pelo QR CODE
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DÚVIDAS
Se você tem dúvidas, pode falar conosco pelo e-mail copa.sisu@ufsm.br
e pela página Confirmação de Vaga – UFSM no Facebook.
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ANEXOS
Perguntas frequentes sobre a documentação
Meu certificado está junto com o histórico escolar, pode ser?
Sim. Esse documento conjunto é aceito. Você pode anexá-lo
somente uma vez no item 1.0 do sistema de Confirmação de
Vaga.
Meu histórico escolar e certificado não ficaram prontos. Como
proceder?
Solicite que a escola faça uma declaração informando em qual
escola você estudou em cada um dos anos do Ensino Médio:
1º, 2º e 3º. Solicite que a escola indique, nesse documento, a
data em que o histórico escolar do ensino médio e o certificado de conclusão do ensino médio estarão disponíveis.
Perdi meu RG, e agora?
Você pode incluir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
o Passaporte ou a Carteira de Trabalho no lugar do RG. Um
Boletim de Ocorrência informando a perda também pode ser
inserido no campo destinado ao documento.
Não tenho mais o cartão do CPF. Como comprovar?
Você pode inserir o Comprovante de Situação Cadastral no
CPF gerado pelo site da Receita Federal.
Se o número do CPF estiver presente no RG, não é necessário
inserir novamente.
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Meu título de eleitor é E-título. Pode?
Sim, o E-título (print da tela do aplicativo) é aceito, bem como
a Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site do Tribunal
Superior Eleitoral.
Como comprovar a situação militar?
Pode ser o certificado de alistamento, certificado de dispensa,
carteira militar. Se você tem mais de 18 anos e não tem nenhum desses documentos, encaminhe o print da tela do site
https://alistamento.eb.mil.br/ que indica que você já se alistou.
Esqueci um documento, e agora?
Se esse documento for essencial para a confirmação da sua
vaga, sua solicitação de homologação será indeferida pelas
comissões de análise. Você receberá um e-mail com orientações sobre qual documento é necessário enviar e terá o prazo
informado na mesma mensagem para inseri-lo no Portal de
Confirmação de Vaga como recurso.
Quando vão analisar meus documentos?
A partir da divulgação da lista de pessoas classificadas, as
comissões começarão as análises dos documentos. Então, a
partir desse momento, você deve ficar atento ao seu e-mail.
Confira diariamente a caixa de entrada e a caixa de SPAM, até
o recebimento da mensagem da UFSM informando o deferimento ou indeferimento.
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E se eu tiver alguma dúvida?
Você pode entrar em contato através de mensagem para a página Confirmação de Vaga – UFSM, no Facebook, ou para o
e-mail copa.sisu@ufsm.br.
Já estou matriculado em uma instituição pública de ensino superior e sei que não posso manter duas matrículas simultâneas em
cursos de graduação públicos. Posso concorrer ao SISU? Quando
devo me desvincular do curso anterior?
Sim, é possível concorrer ao SISU. A Pró-Reitoria de Graduação recomenda que o(a) candidato(a) proceda o cancelamento
do curso anterior apenas depois do recebimento do número
de matrícula enviado por e-mail pela UFSM, o que atesta que
está tudo certo com a documentação apresentada.
Estou inscrito na cota L2 e não poderei estar presente na webconferência para confirmação de vaga, mas minha mãe, que é negra,
vai ser minha procuradora. É possível?
Não. Candidatos das cotas étnico-raciais e/ou das vagas para
pessoas com deficiência devem apresentar-se (por webconferência) à confirmação de vaga para entrevista, conforme Edital da Chamada Regular e da Primeira Chamada Oral Online
da Lista de Espera. Devido à Pandemia de Covid-19, a UFSM
publicará no Edital instruções específicas para encaminhamento da documentação e realização das entrevistas.
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Sou de outro Estado, vou gastar muito em transporte, alimentação e hospedagem para as Chamadas da Lista de Espera e, mesmo
comparecendo, corro o risco de nem ser chamado. Como proceder?
Como nesta edição do SISU o envio da documentação será
todo digital, bem como as entrevistas por webconferência
(se for o caso), isso não constitui problema. Entretanto, cabe
ao candidato avaliar suas condições pessoais e financeiras de
deslocamento, manutenção e comparecimento antes da inscrição na UFSM via SISU, sobretudo porque as políticas de
moradia e Assistência Estudantil sofreram alterações no recebimento dos calouros em vulnerabilidade socioeconômica.
Devido à pandemia de Covid-19, a UFSM publicará nos Editais da Chamada Regular e das Chamadas Orais Online instruções específicas para encaminhamento da documentação e
realização das entrevistas.
Sou candidato em vulnerabilidade socioeconômica. Já saio da
Confirmação de Vaga matriculado e com direito a vaga na Casa
do Estudante, bolsa-alimentação no Restaurante Universitário e
bolsa-transporte?
Não. Para o SISU, a sua documentação será analisada pelas
Comissões pertinentes (Comissão de Documentação, Análise
Socioeconômica, Autodeclaração e Acessibilidade) antes de
ser deferida e gerar o número de matrícula enviado por email,
o que poderá demorar até 5 dias úteis. Já para inscrição no
Benefício Socioeconômico (BSE) e acesso à moradia provisória e na Casa do Estudante, a PRAE – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis lança outros editais com procedimentos específicos. Entre em contato!
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Estou inscrito na Cota L5, preciso comprovar a renda ACIMA de
1,5 salário mínimo per capita?
Não, apenas apresentar a documentação básica exigida de todos os candidatos, com ênfase para a comprovação de Ensino
Médio cursado integralmente em escola pública (consulte o
Termo de Adesão e Edital específico).
É verdade que a maioria das vagas não é preenchida na Chamada
Regular, e acaba sendo ofertada nas Chamadas da Lista de Espera?
Muitas vezes o(a) candidato(a) é aprovado(a) em vestibulares
de outra universidade, ou é classificado em programas governamentais para o ensino superior privado ou, ainda, conquista bolsas em fundações privadas e prefere continuar em seu
município ou estado, abrindo mão da vaga conquistada na
Chamada Regular do SISU/UFSM. A vaga então passa à Lista
de Espera.
Em outras situações, o(a) candidato(a) não junta sua documentação a tempo ou não consegue comprovar as condições
declaradas nas cotas (escola pública, situação socioeconômica, deficiência, condição étnico-racial etc.) e perde o direito à
vaga, que acaba destinada à Lista de Espera.
Por isso, é importante que o(a) candidato(a) acompanhe a publicação dos Editais das Chamadas Orais da Lista de Espera
(que se realizam online devido à Pandemia de Covid-19) , e
separe com antecedência todos os documentos exigidos no
Termo de Adesão e no respectivo Edital, procedendo à correta
Habilitação de acordo com os prazos do cronograma.
Devido à Pandemia de Covid-19, a UFSM publicará nos Editais das Chamadas Orais Online da Lista de Espera instruções
específicas para encaminhamento da documentação e realização das entrevistas.
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Erros comuns na inserção de documentos
Se você estiver com problemas para inserir sua documentação no
Portal de Confirmação de Vaga, fique atento às dicas:
» Baixe os arquivos no computador ou celular antes de
inseri-los no Portal: Se os seus arquivos estiverem em drives virtuais ou serviços de nuvem como Google Drive ou
Dropbox, baixe-os em seu celular, tablet ou computador antes de realizar o upload no Portal de Confirmação de vaga;
» Tente trocar de navegador: se você estiver com dificuldade
de inserir documentos, confira se a sua internet está estável
e faça nova tentativa em outro navegador (Chrome, Firefox
ou outros);
» Tamanho dos documentos: o Sistema de Confirmação de
Vaga aceita documentos de até 25MB e apontará erro caso
haja documentos com tamanho acima do permitido;
» Preenchimento correto de informações nas caixas de
texto: atente para fazer o preenchimento das informações
solicitadas pelo sistema. Ao solicitar o ano de formação,
por exemplo, insira somente o ano no formato AAAA e não
DD/MM/AAAA;
» Número de inscrição: não é necessário inserir o número de
inscrição para acessar o sistema, basta inserir o CPF e data
de nascimento.
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