


 
 

O Sistema de Seleção Unificada – SiSU, é um sistema 
informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação – 
MEC, por meio do qual são selecionados candidatos a vagas 
em cursos de graduação presenciais disponibilizadas pelas 
Instituições Públicas de Educação Superior que queiram 
aderir ao Sistema. 
 
Ao aderir ao SiSU a Instituição informa os cursos, turnos e 
vagas a serem ofertadas no Sistema, bem como os pesos e as 
notas mínimas estabelecidas para cada uma das provas do 
Enem, em cada curso e turno. 
 
 
  

O QUE É O SiSU 



 
Como o Sistema é baseado nos resultados obtidos pelos 
estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, 
somente poderão se inscrever no SiSU os candidatos que 
participarem do Enem.  
 
 
 
 
 
 
  

SiSU - QUEM PODE PARTICIPAR  



 
 
Poderão concorrer às vagas do 1º semestre de 2012, somente 
os estudantes que fizeram as provas do ENEM 2011. 
  
Endereço do SiSU 
sisualuno.mec.gov.br 
 
 
Documentos necessários para acessar o SiSU 
Nº de inscrição e senha do Enem/2011  
 
 
  

SiSU 1º/2012 – 1º SEMESTRE DE 2012 



CRONOGRAMA DO SiSU 1º/2012 

Período de Inscrições 7 a 12/1/2012  

  

  
1ª Chamada 2ª Chamada 

Resultado 15/1/2012  26/1/2012  

Matrículas 19 a 20/1/2012  30 a 31/1/2012  

  

Declaração de interesse em participar da Lista de Espera 26/1 a 1/2/2012  

Divulgação da Lista de Espera 4/2/2012 



Nº DE ETAPAS DO SiSU 1º/2012 

O SiSU 1º/2012 terá uma única etapa de inscrições e 2 
(duas) chamadas, ou seja, haverá somente um único 
período para os candidatos se inscreverem. 

 

Cada candidato poderá se inscrever em até 2 (duas) opções 
de curso, com ordem de prioridade: 1ª e 2ª opção.  As 
opções poderão ser: 

•   cursos diferentes em uma mesma Instituição; 

•   cursos diferentes em Instituições distintas; 

•   cursos iguais em Instituições distintas. 



1. Conferir seus dados pessoais; 
 
2. Preencher a ficha de inscrição, especificando em ordem de prioridade até duas 
opções de vaga em instituição, curso, turno e modalidade de concorrência às quais 
deseja concorrer; 
 
3.  Se certificar de que cumpre os requisitos estabelecidos pela Instituição para 
concorrer às vagas às quais fez opção, sob pena de, caso seja selecionado, perder o 
direito à vaga; 
 
4. Verificar dia a dia sua situação no Sistema, alterando a(s) opção(ões), se achar 
conveniente; 
 
5. Consultar o resultado na página do SiSU e da(s) Instituição(ões) as qual(is) fez 
opção; 
 
6. Verificar, se classificado, os procedimentos e documentos para a matrícula 
exigidos pela Instituição, os horários de atendimento por ela definidos, bem como 
o cronograma estabelecido pelo SiSU. 
 
 
 
 
 
 
  

SiSU PASSO A PASSO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

INSCRIÇÃO - ALTERAÇÕES 
Durante o período de inscrições, o candidato poderá alterar suas opções de 
curso, turno e Instituição, lembrando que será considerada a última inscrição 
efetuada e confirmada pelo candidato no Sistema.  

Durante esse período, o candidato poderá também efetuar o cancelamento da 
sua inscrição. 

 
NOTA DE CORTE - CONSULTA 
A partir do segundo dia de inscrições, o candidato poderá consultar o SiSU para 
verificar a nota de corte nos cursos de sua opção. 
Como é calculada a nota de corte: a partir do nº de vagas disponíveis para cada 
um dos cursos (por instituição, turno, modalidade) e a totalidade dos inscritos 
nesses cursos, processando, em ordem decrescente, as suas notas no Enem, 
levando-se em consideração os pesos definidos pela Instituição. 

É preciso, porém, levar em conta que essa nota reflete a realidade de 
concorrência verificada pelo sistema no dia anterior,  uma vez que, em todos os 
dias de inscrição, à noite, o SiSU é fechado para o processamento da nota de 
corte. Em razão disso, a nota de corte deve ser tomada apenas como uma 
referência, não assegurando a classificação final do candidato. 
 

 
 
 
 
 
 
  



CLASSIFICAÇÃO ... 

Encerrada a fase de inscrições, os candidatos serão classificados 
na ordem decrescente das notas obtidas no ENEM após a 
aplicação dos pesos (caso a Instituição tenha adotado), na(s) 
opção(ões) de curso(s) para o(s) qual(is) se inscreveram, 
observado o limite das vagas disponibilizadas pela(s) 
Instituição(ões). Para a classificação, não será levado em 
consideração as opções de curso (1ª ou 2ª opção).  

O SiSU divulgará a 1ª lista de selecionados, definindo o período 
de matrícula.  

Após o término das matrículas,  o SiSU apurará os cursos com 
vagas disponíveis e divulgará a 2ª lista de selecionados, baseada 
no nº de vagas que não foram preenchidas na 1ª chamada. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Em caso de classificação simultânea nas duas opções de 
curso, o candidato: 

 
•  Será selecionado somente em sua 1ª opção; 

 

•  Não constará da relação de aprovados em seu curso de  
2ª opção. 

 
•  Efetuando ou não a matrícula, sairá do sistema e não 
mais participará do processo. 

 
 

... CLASSIFICAÇÃO ... 



Candidato selecionado em 2ª opção: 
 
•  Efetuando ou não a matrícula, permanecerá no 
sistema, concorrendo no curso que definiu como 1ª 
opção na chamada subsequente. 

 
 

... CLASSIFICAÇÃO ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Candidato não selecionado, tanto em 1ª quanto em 2ª 
opção: 

 
• Permanecerá no sistema, concorrendo no(s) curso(s) 
que definiu como 1ª e como 2ª opção na chamada 
subsequente. 

 
 

... CLASSIFICAÇÃO 



CRITÉRIOS DE DESEMPATE ENTRE OS CANDIDATOS 

 (definido pelo SiSU) 
 

• Nota obtida na Redação; 

• Nota obtida na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

• Nota obtida na prova de Matemática e suas Tecnologias; 

• Nota obtida na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

• Nota obtida na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
 



 
 

UFLA (1º semestre 2012) - CURSOS, TURNOS E VAGAS NO SiSU 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

CURSOS DIURNOS VAGAS CURSOS NOTURNOS VAGAS 

Administração 24 Administração Pública  30 

Agronomia 60 Filosofia (Licenciatura)  39 

Ciência da Computação 24 Física (Licenciatura)  19 

Ciências Biológicas (Bacharelado) 15 Letras (Licenciatura)  30 

Ciências Biológicas (Licenciatura) 18 Matemática (Licenciatura)  18 

Educação Física (Bacharelado) 18 Sistemas de Informação  24 

Educação Física (Licenciatura) 18 TOTAL  160 

Engenharia Agrícola 15 

Engenharia Ambiental 30 

TOTAL GERAL - 592 

Engenharia de Alimentos 30 

Engenharia de Controle e Automação 30 

Engenharia Florestal 30 

Medicina Veterinária 30 

Nutrição 30 

Química (Licenciatura) 30 

Zootecnia 30 

TOTAL 432 



Nota mínima:  20% na Redação. 

Distribuição de pesos por área nas provas e na Redação do Enem (UFLA) 

ÁREAS 

CURSOS 

FIL ADM, ADP,  
LET  

EAG, EAS, 
EAL, ECT, EFL, 

FIS, MAT 

AGR, EDF, 
QUI, ZOO   

CBI, 
NUT 

BCC, 
BSI  

MEV 

PESO PESO PESO PESO PESO PESO PESO 

Ciências da natureza e suas 
tecnologias 

1,75 1,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 

Ciências Humanas e suas 
tecnologias 

1,75 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 

Linguagem, códigos e suas 
tecnologias 

1,75 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Matemática e suas tecnologias 1,75 2,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,50 

 REDAÇÃO  3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 FIL: Filosofia (Licenciatura); ADM: Administração; ADP: Administração Pública; LET: Letras (Licenciatura); EAG: 
Engenharia Agrícola; EAS: Engenharia Ambiental e Sanitária; EAL: Engenharia de Alimentos; ECT: Engenharia de 
Controle e Automação; EFL: Engenharia Florestal; FIS: Física (Licenciatura); MAT: Matemática (Licenciatura); AGR: 
Agronomia; EDF: Educação Física (Bacharelado e Licenciatura); QUI: Química (Licenciatura); ZOO: Zootecnia; CBI: 
Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura); NUT: Nutrição; BCC: Ciência da Computação; BSI: Sistemas de 
Informação; MEV: Medicina Veterinária. 



ENEM UFLA Candidato 
(Fictício) 

Curso X (UFLA)  
(o peso varia de curso 

para curso) 

Prova Nota Mínima Nota  no  ENEM Peso Nota Final do 
candidato 

Redação 200,00 700,00 2,00 1400,00 

Linguagens 0,00 625,30 2,00 1250,60 

C.Humanas 0,00 635,80 3,00 1907,40 

C.Natureza 0,00 635,10 1,00 635,10 

Matemática 0,00 686,30 2,00 1372,60 

Total 6565,70 

Nota Final* 656,57 

* Nota Final do candidato (o próprio Sistema efetua o cálculo): multiplicar cada uma das notas 
pelo respectivo peso, no curso escolhido, somar e dividir pelo somatório dos pesos (10)  

EXEMPLO DO CÁLCULO DA NOTA FINAL DE UM CANDIDATO QUE OPTOU POR UM DOS CURSOS 
DA UFLA  NO SiSU (dados fictícios) 



A Lei nº 12089, de 11/11/2009, da Presidência da República, 
proíbe que uma mesma pessoa ocupe 2 (duas) vagas 
simultaneamente em instituições públicas de ensino superior. 
  
Portanto, a partir da 2ª chamada, ao lançar a matrícula de um 
candidato já matriculado, o SiSU efetuará o seu cancelamento 
automaticamente.  

  
 
 

MATRÍCULA 



 Os candidatos convocados para matrícula, nas duas 
chamadas do SiSU, deverão preencher Ficha-Cadastro pela 
Internet (www.drca.ufla.br), seguindo o cronograma do SiSU, 
e enviar para a UFLA, por Sedex, com data de postagem até o 
primeiro dia útil subsequente à data limite de matrícula em 
cada chamada, ou entregar, em envelope fechado, no Setor 
de Atendimento da Diretoria de Registro e Controle 
Acadêmico – DRCA, Prédio da Administração Central da UFLA, 
cópias (tamanho A4, legível e sem rasuras) dos documentos 
solicitados (consultar a relação de documentos no Termo de 
Adesão, disponível no site www.copese.ufla.br). 
Nas duas chamadas,a matrícula dos candidatos será ON-LINE. 
 

 

MATRÍCULA NA UFLA 



•  Para constar da Lista de Espera, o candidato deverá, a 
partir da 2ª chamada do SiSU, manifestar o interesse pela 
vaga, no período a ser definido pelo próprio SiSU. 
 

• A Lista de Espera levará em conta apenas a 1ª opção de 
curso do candidato. 
 
 
  

 

LISTA DE ESPERA 



Após a segunda chamada do SiSU, o preenchimento das vagas 
não ocupadas, será realizado por ordem de classificação da 
“Lista de Espera”,  por curso, observado o limite de TRÊS 
semanas após o início das aulas, conforme deliberação do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE/UFLA. 

As datas e formas de convocação da “Lista de Espera” constam 
no Edital nº 141 – DIPS/UFLA,  publicado no site 
www.copese.ufla.br e nas “Instruções de Matrícula”, 
publicadas no site www.drca.ufla.br. 

Em todas as convocações da LISTA DE ESPERA, a matrícula dos 
candidatos será PRESENCIAL. 
  

UTILIZAÇÃO DA LISTA DE ESPERA NA UFLA ... 



INFORMAÇÕES 

 •  Sobre o Sistema de Seleção Unificada do MEC – SiSU: 
   mec.gov.br 
 

•  Sobre a oferta de cursos da UFLA no SiSU:  
   www.copese.ufla.br 
 
•  Sobre os cursos de graduação da UFLA:   
    www.prg.ufla.br  
 
•  Sobre matrícula na UFLA:   
    www.drca.ufla.br   

 


