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EDITAL N°60/2022 PROEN/UFMA 

 

CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO E DEMAIS                              PROCEDIMENTOS PARA FINS DE 
MATRÍCULA (SUB JUDICE) 

 

A Pró-Reitoria de Ensino - PROEN, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em cumprimento da decisão 
judicial exarada nos autos do processo n° 00464.032646/2022-12 (Ref. 1018603-28.2022.4.01.37000), 

RESOLVE: 

1. CONVOCAR o candidato para o envio da documentação comprobatória e realização dos demais 
procedimentos para fins de matrícula no Processo de Seleção Unificada (SISU) 2022.1, conforme abaixo: 

CANDIDATO CAMPUS/CURSO/TURNO/CATEGORIA 

 
DEMÉTRIO AUGUSTO FONSECA OLIVEIRA ARAÚJO 

 
 
 

Campus: Cidade Universitária Dom Delgado 
Curso: Comunicação Social – Radialismo 
Turno: Vespertino 
Categoria: Ampla concorrência 

 

2. Os prazos para a realização de todos os procedimentos estão previstos no Cronograma do Anexo único 
deste Edital, devendo o candidato atentar para a categoria para a qual concorre e enviar a respectiva 
documentação básica e/ou específica, conforme o caso. 

3. O envio da documentação necessária para matrícula, o acompanhamento dos resultados e demais 
procedimentos pertinentes à presente convocação serão realizados exclusivamente de forma remota, através 
do sistema próprio da UFMA, disponível em: https://ingresso.ufma.br/. 

4. O candidato deverá cumprir integralmente o disposto neste Edital e ainda, no que couber, o disposto no 
Edital PROEN/UFMA nº 17/2022, e no Edital PROEN/UFMA nº 37/2022, sob pena de ser considerado 
desistente e perder automaticamente o direito à vaga.  

5. Não haverá necessidade de comparecimento presencial ao campus da Universidade para quaisquer 
procedimentos referentes à pré-matrícula on-line no SISU 2022.1. 

6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

7. Integra este Edital o Anexo único – Cronograma. 

 

São Luís - MA, 11 de maio de 2022. 

 ISABEL IBARRA CABRERA  
Pró-reitora de Ensino 

https://ingresso.ufma.br/Vagas/matricula/login.jsf
https://portalpadrao.ufma.br/proen/digrad/ingresso-sisu/2022.1/editais-sisu/arquivos-editais-sisu/edital_proen_ufma_ndeg17-2022_sisu_2022-1.pdf
https://portalpadrao.ufma.br/proen/digrad/ingresso-sisu/2022.1/editais-sisu/arquivos-editais-sisu/edital_proen-ufma_37-2022_lista-de-espera_2022-1_sisu_ufma.pdf
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ANEXO ÚNICO – CRONOGRAMA 
 

EVENTO/ETAPA DATA/PERÍODO ENDEREÇO/LOCAL 

Envio da documentação para matrícula 13/5 a 15/05/2022 

 
 

https://ingresso.ufma.br/ 
 
 
 

Análise da documentação para a matrícula 16/05/2022 

RESULTADO PARCIAL  17/05/2022 

Interposição de recurso 18/05/2022 

Análise do recurso 19/05/2022 

RESULTADO FINAL 20/05/2022 

Registro acadêmico (Codificação da matrícula). --- SIGAA 

 

  

 

https://ingresso.ufma.br/Vagas/administracao/login.jsf
https://sigaa.ufma.br/sigaa/verTelaLogin.do

