
Você que é ingressante/calouro da UNIFAL-MG, 

fique de olho! 

 

Após a matrícula ser deferida/aprovada, você receberá e-mail com as próximas 

instruções.* 

 

O calendário acadêmico constante no site da UNIFAL-MG em https://www.unifal-

mg.edu.br/graduacao/wp-content/uploads/sites/94/2020/02/Calend%C3%A1rio-

Acad%C3%AAmico-2020-anual-in%C3%ADcio-17-02-2020-com-resoluacao-002-

2020-1.pdf foi suspenso em 18/03/2020 por causa da pandemia de COVID-

19 (https://www.unifal-mg.edu.br/portal/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/cepe-resolucao-

2_2020.pdf e https://www.unifal-mg.edu.br/portal/wp-

content/uploads/sites/52/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-02.pdf). 

 

Então, nenhuma atividade presencial será realizada por enquanto. 

 

Fique atento aos e-mails enviados pelo setor de matrícula DRGCA ou CRCA (para 

os campi de Poços de Caldas e Varginha).  

 

Quando houver a 1ª oportunidade presencial e segura, você receberá aviso (data 

e horário) para comparecer pessoalmente ao campus para: 

- Confirmar sua matrícula; 

- Apresentar seu histórico escolar e RG; 

- Ir às aulas. 

 

Até lá, um pouco de paciência, ok?  

Os alunos veteranos estão com algumas atividades mediadas por tecnologia com 

início no dia 03/08. Mas veja, os alunos veteranos. 

Todos da universidade estão trabalhando para proporcionar o melhor ensino! 

Aguarde as próximas instruções voltadas para todos os alunos ou para os 

ingressantes de 2020-2! 

 

CRCA-PC 

crca.pocos@unifal-mg.edu.br 
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* Se você não recebeu e-mail de confirmação, verifique: 

- Sistema de “Envio de documentos”, para o caso de documentos pessoais 

(RG, CPF, Certidão de Nascimento, Quitação eleitoral - exceto casos de candidatos 

que fizeram 18 anos após início da pandemia, Quitação militar -para candidatos 

do sexo masculino maiores de 18 anos , exceto os casos que completaram 18 anos 

após início da pandemia,  Certificado de conclusão do Ensino Médio, Histórico 

escolar do Ensino Médio, Formulários) : 

a) Está tudo (100%) deferido/ aprovado? Neste caso você pode ficar tranquilo. 

b) Há alguma pendência? Se for documento aprovado com pendência, veja se tem 

como você resolver de imediato. Em caso de dúvida, entre em contato com 

crca.pocos@unifal-mg.edu.br 

c) Há algum documento reprovado? Você precisa resolver sua pendência nesta 

semana. 

 

- Se você ingressou por cota étnico-racial: 

a) Você participou da entrevista de heteroidentificação?  

    Veja https://www.unifal-mg.edu.br/sisu/, clique nas abas “Convocação para 

Heteroidentificação” e “Resultado da(s) Análise(s)” para ver a data em que sua 

entrevista foi agendada e , com isso, conferir o resultado por curso, turno e data. 

Se estiver deferido, você pode ficar tranquilo.    

Se estiver indeferido, você tem 3 dias da data do indeferimento para entrar com 

recurso . Leia mais no Edital e veja formulário XIII. 

Em caso de dúvida, entre em contato com crca.pocos@unifal-mg.edu.br ou 

dips@unifal-mg.edu.br 

 

- Se você ingressou por cota de análise socioeconômica: 

a) Você anexou todos os documentos exigidos no Edital? 

Veja https://www.unifal-mg.edu.br/sisu/, clique na aba “Resultado da(s) 

Análise(s)” e clique no link de análise de renda. 

Se sim, você precisa aguardar o resultado que aparece no link acima. Havendo 

dúvidas, entre em contato com dips@unifal-mg.edu.br 

Se sua análise deu indeferido, você tem 3 dias úteis da data do indeferimento para 

entrar com recurso. Leia mais no Edital e veja formulário XI. 

Em caso de dúvida, entre em contato com dips@unifal-mg.edu.br 
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- Você não cadastrou nenhum e-mail no SISU ou seu e-mail é hotmail ou yahoo. 

Neste caso, entre em contato com crca.pocos@unifal-mg.edu.br para solicitar 

informações ou acompanhar o andamento da análise de sua documentação. 

**Observações: 

Cronograma de pré-matrículas da chamada regular do Sisu: 

Pré-matrícula da chamada regular do SISU 2020-2 ocorrida de 16 a 21 de julho 

para os primeiros colocados da lista de inscrição, denominada “chamada regular”. 

Quem foi convocado na chamada regular e fez pré-matrícula, NÃO precisa se 

preocupar com os outros cronogramas. 

 

Para quem não conseguiu ser chamado nessa 1ª convocação de matrícula, haverá 

as convocações de “Lista de espera”, cujo cronograma de participação consta 

em Cronograma para participar da Lista de Espera da UNIFAL-MG – SiSU 2020-2 

e Cronograma de Chamadas e Sessões Públicas de confirmação de vagas e/ou pré-

matrículas . 

 

Quando a pré-matrícula é presencial, essa pode ocorrer na modalidade “sessão 

pública”. Contudo, como estamos em trabalho remoto (ou seja, não presencial) 

por causa da pandemia de COVID19, possivelmente as demais pré-matrículas 

ocorrerão igual a chamada regular: online  e nas datas previstas no cronograma. 

- Como ler o cronograma?  

“Chamadas/ Convocações” são as datas em que a Lista de espera é divulgada na 

aba “Chamadas/ Convocações” no link https://www.unifal-mg.edu.br/sisu/ 

“Data de pré-matrícula” são as datas limite para inserir documentos no sistema 

pela aba “Envio de documentos”  no link https://www.unifal-mg.edu.br/sisu/ 

 

Então, a 1ª lista de espera tem previsão de ser publicada dia 03/08 e a pré-

matrícula (último dia para inserir documentos e dia para conseguir atendimento 

online sobre pré-matrícula) tem previsão de ocorrer dia 06/08. 
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