
Seleção para ingresso em 201

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DA 4

IMPORTANTE: Leia o passo
você tenha sido convocado como 
 
PASSO 1: Procure seu nome nest

PASSO 2: Veja em frente ao seu nome, qual é sua modalidade de concorrência (GRUPO

PASSO 3: TODAS AS PESSOAS JÁ HAVIAM SIDO ORIENTADAS 

divulgações da lista de espera, sobre a documentação exigida para matrícula. Constam aqui, como novo reforço a respeito das 
regras do edital, as mesmas orientações

Minha modalidade de 
concorrência (GRUPO) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ATENÇÃO: Será obrigatório

pessoas de TODOS os GRUPOS preparem imediatamente e tragam consigo
a) Foto 3x4 recente; 
b) Histórico Escolar completo do curso do Ensino Médio ou equivalente (uma cópia);
c) Cédula de Identidade (uma cópia);
d) Certidão de Nascimento ou Casamento (uma cópia);
e) Certidão de Quitação Eleitoral, expedida pelo Tribunal Superior

emitida por meio do endereço eletrônico: 
cópia);  

f) Certificado que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino 
(uma cópia); Quem ainda não se alistou, nã

g) CPF – Cadastro de Pessoa Física próprio (uma cópia 
documento de identidade); 

h) Comprovante de residência (endereço de origem do candidato) 
cópia); 

i) Procuração: APENAS no caso de estudantes maiores de idade que NÃO puderem comparecer pessoalmente e que 
serão representados por outra pessoa.  
o texto da procuração indique que o documento foi emitido “para fins de matrícula junto à UFSCar”. A necessidade de procuraçã
NÃO se aplica apenas ao pai ou mãe, portando documento oficial de identidade, que compareçam para requere
seus filhos/as menores de idade. 
Observação: Pessoas convocadas pelos 
ser assinada no ato do requerimento da matrícula, em documento fornecido pela UFSCar
pela pessoa convocada, desde que esteja de acordo com o inteiro teor do item 12.2.1 do Edital ProGrad n° 021, de 22/12/2017.

 
PASSO 4: APENAS se você foi convocado como “Titular” para a vaga, 
14h30min., no endereço indicado no PASSO 
concorrência, conforme detalhado nos quadros acima;

PASSO 5: Veja o endereço do campus e do prédio da UFSCar em que 

 
Cursos ofertados em SÃO CARLOS
Rodovia Washington Luís, km 235 
Data: 28/03/2018, quarta-feira
Local: Secretarias das Coordenações
Horário: das 14h30 às 16h00 
 
Cursos ofertados em SOROCABA
Rodovia João Leme dos Santos, km 110 
Data: 28/03/2018, quarta-feira
Local: Secretarias das Coordenações
Horário: das 14h30 às 16h00 
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Seleção para ingresso em 2018 nos cursos de graduação presenciais

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DA 4
 

Leia o passo-a-passo e veja as instruções específicas para orientar
você tenha sido convocado como SUPLENTE no PASSO 6.

esta lista para ver se você foi convocado como “titular” ou como “suplente” para a vaga.

Veja em frente ao seu nome, qual é sua modalidade de concorrência (GRUPO

TODAS AS PESSOAS JÁ HAVIAM SIDO ORIENTADAS PREVIAMENTE

divulgações da lista de espera, sobre a documentação exigida para matrícula. Constam aqui, como novo reforço a respeito das 
orientações: 

 

Critérios-base relativos à 
modalidade escolhida 

Fiz a opção por concorrer às vagas 
reservadas pelo critério de renda 
familiar per capita igual ou inferior a 
1,5 salário-mínimo 

CLIQUE AQUI
completas! Se preferir, acesse as mesmas 
orientações em formato de texto clicando 

Fiz a opção por concorrer às vagas 
destinadas às Pessoas com 
Deficiência, mas sem o critério de 
renda inferior 

Oriente
acima, 
minutos do vídeo em diante)

Fiz a opção por concorrer às vagas 
destinadas a pessoas que cursaram o 
Ensino Médio integralmente em 
escolas da rede pública de ensino 

O Histórico Escolar do Ensino Médio 
acompanhada do original, ou cópia autenticada)
OU uma Declaração de Conclusão em que seja 
possível 
Médio

NÃO optei pelas vagas reservadas, ou 
seja, fiz a opção pela Ampla 
Concorrência 

O Histórico Escolar do Ensino Médio 
acompanhada do original, ou cópia autenticada)
OU uma Declaração de Conclusão desse nível de 
ensino

 

erá obrigatório na 4ª chamada que, além das instruções específicas por GRUPO do quadro acima, 

pessoas de TODOS os GRUPOS preparem imediatamente e tragam consigo

b) Histórico Escolar completo do curso do Ensino Médio ou equivalente (uma cópia);
c) Cédula de Identidade (uma cópia); 
d) Certidão de Nascimento ou Casamento (uma cópia); 
e) Certidão de Quitação Eleitoral, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (para brasileiros maiores de 18 anos), a ser 

emitida por meio do endereço eletrônico: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao

Certificado que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino 
(uma cópia); Quem ainda não se alistou, não tem problema, apresentará depois ao longo do ano;

Cadastro de Pessoa Física próprio (uma cópia – dispensável se o número do CPF estiver registrado no 

h) Comprovante de residência (endereço de origem do candidato) 

APENAS no caso de estudantes maiores de idade que NÃO puderem comparecer pessoalmente e que 
serão representados por outra pessoa.  Não há modelo específico.  Basta haver no documento o reconh
o texto da procuração indique que o documento foi emitido “para fins de matrícula junto à UFSCar”. A necessidade de procuraçã
NÃO se aplica apenas ao pai ou mãe, portando documento oficial de identidade, que compareçam para requere

 
Pessoas convocadas pelos GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D  deverão ainda  apresentar a 

ser assinada no ato do requerimento da matrícula, em documento fornecido pela UFSCar
pela pessoa convocada, desde que esteja de acordo com o inteiro teor do item 12.2.1 do Edital ProGrad n° 021, de 22/12/2017.

APENAS se você foi convocado como “Titular” para a vaga, c
, no endereço indicado no PASSO 5; trazendo toda a documentação exigida de acordo com a

concorrência, conforme detalhado nos quadros acima;  

Veja o endereço do campus e do prédio da UFSCar em que você terá que comparecer, de acordo com seu curso:

Cursos ofertados em SÃO CARLOS 
Rodovia Washington Luís, km 235 - Monjolinho. São Carlos – SP 

feira 
das Coordenações de Curso 

ofertados em SOROCABA 
Rodovia João Leme dos Santos, km 110 – SP 264 - Bairro do Itinga. Sorocaba 

feira 
das Coordenações de Curso 

Universidade Federal de São Carlos 
Reitoria de Graduação 

de Ingresso na Graduação 

nos cursos de graduação presenciais 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DA 4ª CHAMADA 

passo e veja as instruções específicas para orientar-se caso 
PASSO 6. 

para ver se você foi convocado como “titular” ou como “suplente” para a vaga. 
Veja em frente ao seu nome, qual é sua modalidade de concorrência (GRUPO 1, 1D, 2, 2D, 3, 3D, 4, 4D ou 5);  

PREVIAMENTE, tanto pelo que define o edital, quanto pelas várias 

divulgações da lista de espera, sobre a documentação exigida para matrícula. Constam aqui, como novo reforço a respeito das 

O que é obrigatório preparar  
e levar para essa etapa? 

CLIQUE AQUI para ver o vídeo com as orientações 
completas! Se preferir, acesse as mesmas 
orientações em formato de texto clicando AQUI

Oriente-se por meio do vídeo ou texto indicados 
acima, pulando diretamente para o PASSO 7 
minutos do vídeo em diante)! 

O Histórico Escolar do Ensino Médio (cópia simples 
acompanhada do original, ou cópia autenticada)
OU uma Declaração de Conclusão em que seja 
possível comprovar que estudei todo o Ensino 
Médio em escola pública  

O Histórico Escolar do Ensino Médio (cópia simples 
acompanhada do original, ou cópia autenticada)
OU uma Declaração de Conclusão desse nível de 
ensino 

que, além das instruções específicas por GRUPO do quadro acima, 

pessoas de TODOS os GRUPOS preparem imediatamente e tragam consigo os seguintes documentos: 

b) Histórico Escolar completo do curso do Ensino Médio ou equivalente (uma cópia); 

Eleitoral (para brasileiros maiores de 18 anos), a ser 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

Certificado que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino 
o tem problema, apresentará depois ao longo do ano; 

dispensável se o número do CPF estiver registrado no 

h) Comprovante de residência (endereço de origem do candidato) – conta de água, conta de luz, ou telefone (uma 

APENAS no caso de estudantes maiores de idade que NÃO puderem comparecer pessoalmente e que 
.  Basta haver no documento o reconhecimento de firma e que 

o texto da procuração indique que o documento foi emitido “para fins de matrícula junto à UFSCar”. A necessidade de procuraçã
NÃO se aplica apenas ao pai ou mãe, portando documento oficial de identidade, que compareçam para requerer a matrícula de 

deverão ainda  apresentar a autodeclaração de raça/cor: poderá 
ser assinada no ato do requerimento da matrícula, em documento fornecido pela UFSCar, ou previamente redigida e assinada 
pela pessoa convocada, desde que esteja de acordo com o inteiro teor do item 12.2.1 do Edital ProGrad n° 021, de 22/12/2017.

compareça no dia 28/03/2018, quarta-feira
trazendo toda a documentação exigida de acordo com a sua modalidade de 

você terá que comparecer, de acordo com seu curso:

Bairro do Itinga. Sorocaba – SP 

se caso 

tanto pelo que define o edital, quanto pelas várias 

divulgações da lista de espera, sobre a documentação exigida para matrícula. Constam aqui, como novo reforço a respeito das 

 

para ver o vídeo com as orientações 
completas! Se preferir, acesse as mesmas 

AQUI. 

se por meio do vídeo ou texto indicados 
pulando diretamente para o PASSO 7 (dos 12 

(cópia simples 
acompanhada do original, ou cópia autenticada) 
OU uma Declaração de Conclusão em que seja 

todo o Ensino 

(cópia simples 
acompanhada do original, ou cópia autenticada) 
OU uma Declaração de Conclusão desse nível de 

que, além das instruções específicas por GRUPO do quadro acima, 

Eleitoral (para brasileiros maiores de 18 anos), a ser 
eleitoral  (uma 

Certificado que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino 

dispensável se o número do CPF estiver registrado no 

a de água, conta de luz, ou telefone (uma 

APENAS no caso de estudantes maiores de idade que NÃO puderem comparecer pessoalmente e que 
ecimento de firma e que 

o texto da procuração indique que o documento foi emitido “para fins de matrícula junto à UFSCar”. A necessidade de procuração 
r a matrícula de 

: poderá 
, ou previamente redigida e assinada 

pela pessoa convocada, desde que esteja de acordo com o inteiro teor do item 12.2.1 do Edital ProGrad n° 021, de 22/12/2017. 

feira, às 
sua modalidade de 

você terá que comparecer, de acordo com seu curso: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://audiovisual.uab.ufscar.br/outros/2018/01_ingressantes/player/
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/ingresso-na-graduacao/cursos-presenciais-sisu/OrientacoesMatricula_Candidatos_Grupos_12_2018.pdf


Seleção para ingresso em 201

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DA 4

Cursos ofertados em ARARAS 
Rodovia Anhanguera, km 174. Araras 
Data: 28/03/2018, quarta-feira
Local: Prédio Central - Secretaria
Horário: das 14h30 às 16h00 

Cursos ofertados no campus LAGOA DO SINO (Buri 
Rodovia Eng. Lauri Simões de Barros, km 12 
Data: 28/03/2018, quarta-feira
Local: Prédio do Ciclo Básico 1 
Horário: das 14h30 às 16h00 
Obs.: o campus da UFSCar fica próximo da cidade de Campina do Monte Alegre (6 km), a 15 km da cidade de 
Angatuba e a 35 km de Buri. 
 

PASSO 6: Apenas para os convocados como SUPLENTES:
Se você foi convocado como SUPLENTE, poderá fazer o seguinte:

I. Informar-se previamente 

escolhidas, por meio 

18h00, no dia 28/03/201

II. Em caso de existência de vagas

comparecer exclusivamente no dia

se poderá matricular

concorrência e nota

limite das 15 horas, 

seguida para os procedimentos de requerimento da matrícula dos candidatos suplentes que 

eventualmente estejam presentes.

III. Oriente-se e prepar

instruções contidas nas páginas iniciais deste documento

PASSO 7: Se você não foi convocado nem como “titular” nem como “suplente” é porque seu número de ordem na 

lista de espera não foi alcançado

se assim for de sua vontade. Independentemente de ter havido ou não o preenchimento das vagas nesta quarta 

chamada, não serão feitas novas convocações nes

ingresso nos cursos, respeitando

vagas eventualmente não preenchidas 

realizados pela UFSCar. 

Confira nas páginas a seguir a Listagem das pessoas convocadas para requerer a matrícula na 

Universidade Federal de São Carlos
Pró-Reitoria de Graduação

Coordenadoria de Ingresso na Graduação
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174. Araras – SP 

feira 
ecretaria das Coordenações de Curso 

 
Cursos ofertados no campus LAGOA DO SINO (Buri – SP) 
Rodovia Eng. Lauri Simões de Barros, km 12 – SP 189 - Bairro Aracaçú. Buri 

feira 
Prédio do Ciclo Básico 1 – Salas das Coordenações de Curso 

Obs.: o campus da UFSCar fica próximo da cidade de Campina do Monte Alegre (6 km), a 15 km da cidade de 

ra os convocados como SUPLENTES: 
e você foi convocado como SUPLENTE, poderá fazer o seguinte:

previamente a respeito do preenchimento ou não das vagas no curso e modalidade por você 

escolhidas, por meio de contato telefônico com a Coordenadoria de Ingresso na Graduação, das 16h30 às 

/03/2018. Telefone (16) 3351-8152; 

Em caso de existência de vagas não preenchidas pelos convocados como titulares

exclusivamente no dia 29/03/2018, pontualmente às 14 horas e trinta minutos

se poderá matricular-se como suplente. O preenchimento será feito por ordem de 

nota, dentre os suplentes convocados que estiverem presentes

limite das 15 horas, para que seja viabilizada a aplicação dos

seguida para os procedimentos de requerimento da matrícula dos candidatos suplentes que 

eventualmente estejam presentes. 

se e prepare-se previamente sobre a documentação exigida para matrícula, seguindo as 

instruções contidas nas páginas iniciais deste documento. 

Se você não foi convocado nem como “titular” nem como “suplente” é porque seu número de ordem na 

não foi alcançado  e você deverá preparar-se para participar da seleção para ingresso no próximo ano, 

se assim for de sua vontade. Independentemente de ter havido ou não o preenchimento das vagas nesta quarta 

chamada, não serão feitas novas convocações neste ano, pois o edital de seleção já havia fixado um prazo limite para 

ingresso nos cursos, respeitando-se o calendário acadêmico de 2018, aprovado pelo Conselho de Graduação.

vagas eventualmente não preenchidas ainda serão incorporadas para preenchiment

 
ProGrad - Pró-Reitoria de Graduação
Coordenadoria de Ingresso na Graduação

www.ingresso.ufscar.br 
 
 

Confira nas páginas a seguir a Listagem das pessoas convocadas para requerer a matrícula na 

Universidade Federal de São Carlos 
Reitoria de Graduação 

de Ingresso na Graduação 

nos cursos de graduação presenciais 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DA 4ª CHAMADA 

Aracaçú. Buri – SP. 

Obs.: o campus da UFSCar fica próximo da cidade de Campina do Monte Alegre (6 km), a 15 km da cidade de 

e você foi convocado como SUPLENTE, poderá fazer o seguinte: 
a respeito do preenchimento ou não das vagas no curso e modalidade por você 

de contato telefônico com a Coordenadoria de Ingresso na Graduação, das 16h30 às 

pelos convocados como titulares, você poderá

pontualmente às 14 horas e trinta minutos, para verificar 

se como suplente. O preenchimento será feito por ordem de modalidade de 

dentre os suplentes convocados que estiverem presentes. Será aguardado o horário 

para que seja viabilizada a aplicação dos critérios de classificação, passando

seguida para os procedimentos de requerimento da matrícula dos candidatos suplentes que 

a documentação exigida para matrícula, seguindo as 

 

Se você não foi convocado nem como “titular” nem como “suplente” é porque seu número de ordem na 

se para participar da seleção para ingresso no próximo ano, 

se assim for de sua vontade. Independentemente de ter havido ou não o preenchimento das vagas nesta quarta 

te ano, pois o edital de seleção já havia fixado um prazo limite para 

se o calendário acadêmico de 2018, aprovado pelo Conselho de Graduação.

serão incorporadas para preenchimento nos processos de transferência 

Reitoria de Graduação 
de Ingresso na Graduação 

Confira nas páginas a seguir a Listagem das pessoas convocadas para requerer a matrícula na 4ª Chamada 

Obs.: o campus da UFSCar fica próximo da cidade de Campina do Monte Alegre (6 km), a 15 km da cidade de 

a respeito do preenchimento ou não das vagas no curso e modalidade por você 

de contato telefônico com a Coordenadoria de Ingresso na Graduação, das 16h30 às 

você poderá 

, para verificar 

modalidade de 

o horário 

-se em 

seguida para os procedimentos de requerimento da matrícula dos candidatos suplentes que 

a documentação exigida para matrícula, seguindo as 

Se você não foi convocado nem como “titular” nem como “suplente” é porque seu número de ordem na 

se para participar da seleção para ingresso no próximo ano, 

se assim for de sua vontade. Independentemente de ter havido ou não o preenchimento das vagas nesta quarta 

te ano, pois o edital de seleção já havia fixado um prazo limite para 

se o calendário acadêmico de 2018, aprovado pelo Conselho de Graduação. As 

o nos processos de transferência 

http://www.ingresso.ufscar.br


4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO - INTEGRAL - Lagoa do Sino

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

GIOVANNA SANTOS RIBEIRO MATOS 5171003099438 500,13

IAN HAKIM ELIAS 2171051117348 499,34

MARIA LUISA CORITAR SYDOW 2171016804998 496,11

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

LETICIA LAURA MABILIA RODRIGUES 5171066675942 498,27

THAYNA DE OLIVEIRA ZIURKELIS 2171008033408 493,28

PAMELA STEPHANI DE SOUZA 2171003316667 490,40

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 1

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO - NOTURNO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

DILEIA DOS SANTOS NUNES 1171061767801 602,43

SHAYANE SILVA SANTOS 1171030069032 601,05

ELLEN DANIELE DOS SANTOS 3171036703675 565,04

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

VITOR GABRIEL DE JESUS SILVA 1171020755830 595,20

DANILO GRIPPE DE MORAES 1171053016613 594,28

HUGO LUIZ MARINS DA SILVA 3171069094364 560,91

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 2

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

AGROECOLOGIA - BACHARELADO - INTEGRAL - Araras

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

GABRIEL MAGNUSSON ISLER AMARANTE 5171024416850 568,36

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

BRUNO RIBEIRO PACHECO 5171038460654 566,14

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 3

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - BACHARELADO - NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

LARA LUMINI 5171005797211 578,66

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

MARIANA MIDORI HOCAMA MITSUHARA 5171049238636 577,86

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 4

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

BIOTECNOLOGIA - BACHARELADO - INTEGRAL - Araras

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

CAROLINE SCHIAVO SANCHES 2171023607400 613,00

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

JESSICA CAROLINE DA SILVA 2171010440716 609,51

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 5

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

BIOTECNOLOGIA - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ELLEN DE SOUSA SILVA 2171015873663 601,43

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

MARIA ISABELE VAGULA DE ALMEIDA SILVA 2171024307521 601,06

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 6

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

OTAVIO CORREA ROCHA PARANZINI 5171036110806 697,18

LEONARDO DA SILVA VIEIRA 1171017409516 651,98

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

FELIPE DA SILVA DAMASCENO 5171015177297 694,23

JOSE DANIEL ALVES DO PRADO 1171019013340 651,26

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 7

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO - INTEGRAL - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

GIOVANE VITORIO RAYMUNDO 2171013361901 590,86

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

YASMINE SILVA 2171021206627 584,96

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 8

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO - INTEGRAL - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

BARBARA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS 1171025511758 541,39

IZABELLA SILVA SANTOS 1171029917100 538,50

KAINARA CARACHESQUE MODESTO 1171038450051 520,55

THAINA MARTINS ANTUNES REIS 1171015166357 520,46

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

MILENA DE ALMEIDA 2171034725175 593,80

FABIANA SILVA DOS SANTOS 1171069932803 489,24

ANDRIELI MARQUES DOS SANTOS 1171004122221 487,26

MARIA VICTORIA MACHADO HONORATO 1171005590137 464,23

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 9

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA - INTEGRAL - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

STHEFANI RIBEIRO DOS SANTOS 2171036099967 570,64

GLEYZIELI DA SILVA FRAZAO 2171003983482 567,29

EMILY DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA 3171058998732 525,96

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

KAROLINA CARDOZO DIAS 4171009384479 610,26

DANUBIA NUNES CORDEIRO 2171013424949 554,38

BRENO DE ALBUQUERQUE BUENO 2171032619776 552,26

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 10

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA - NOTURNO - Araras

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ELOISA MONTEIRO LOBO 4171062407142 554,25

ISABELLE NASCIMENTO INOCENCIO 4171014144421 554,13

IVO CARDOSO DE OLIVEIRA 2171017266841 552,76

RAFAELA TAYNARA VIAN 2171012146907 547,30

GISELE BUENO DA SILVA MOTA 2171008781824 546,49

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

VITORIA GRANSOTI 4171002105988 549,71

THAIS MELO FARIAS 4171006654163 545,54

GIOVANA SCHIAVINATO 2171011450375 544,28

MARIA TATIELY LISBOA 2171038678933 536,56

ANA ELIZA DE JESUS 2171041655688 536,11

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 11

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA - NOTURNO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

CAROLINI MENDES DE BRITO 1171009264564 543,38

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

LIDIA MARIA FERNANDES 1171065928235 539,23

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 12

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO - INTEGRAL - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

MAYARA PEREIRA DE ALMEIDA 1171061248950 606,89

DEBORA DE JESUS SILVA 1171004828405 604,43

JOAO VITOR SILVA 1171023316770 604,36

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

LARISSA MOURA VIEIRA 1171031705535 600,67

GUSTAVO DE OLIVEIRA CANDIDO 1171046709381 599,39

PALOMA DA SILVA SOARES 1171029050233 593,30

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 13

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ANGELA GONCALVES SILVA 1171017064303 570,30

ANA PAULA BARBOSA 4171036386125 568,20

BIANCA DA SILVA ALVES 1171035376457 566,47

LAIS GUINATO SALTARELLI 4171030792047 565,50

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

JOAO VICTOR BORRI DE OLIVEIRA 4171008060732 564,23

VICTOR AUGUSTO INAMINE 4171056168155 563,40

FRANCIELLE FRANCESCHETTI DA SILVA 1171018099134 562,29

ODIRAN DE JESUS OLIVEIRA SANTOS 1171016774944 561,53

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 14

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

EDUCAÇÃO ESPECIAL - LICENCIATURA - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ISABELA GASTALDI DA COSTA 4171000860659 572,14

BRUNO KAUAI SESPEDE ALVES 2171006965213 571,04

FABIANA DA CONCEICAO 1171006944861 541,06

FABIANA BELLUCCI DA ROCHA 1171012041546 525,56

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ANDREIA ALVES DE JESUS GIMENEZ 2171003790382 564,90

DANIEL HENRIQUE FERRAZ 4171013092258 564,54

THAIS MILENA DE PAULO OZANETI 1171008132754 523,40

LARISSA FERREIRA PIRES 1171000177435 520,91

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 15

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

LUIZ FELIPE ARAUJO ALMEIDA 1171018275437 537,83

WEYNI TULANI CANDIDA NEVES ADELINO 3171012390281 537,00

SARA CRISTINE DA SILVA 1171066033738 536,38

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

VANESSA SILVA DOS SANTOS 3171021331581 534,83

LETICIA ISABEL SANTOS GONCALVES DE FREITAS 1171019505444 534,82

RENAN HENRIQUE DE OLIVEIRA 1171021118079 533,10

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 16

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

AMANDA DE SOUZA BRANCO 1171063808132 542,05

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

KAUAN ROBERTO DE PAULA 1171017082404 538,98

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 17

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

ENGENHARIA AGRONÔMICA - BACHARELADO - INTEGRAL - Araras

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

WENDYLLA DARK DE PAULA BRITO 1171049026015 507,40

JOSIANE ARAGAO DE OLIVEIRA 1171008273863 505,27

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ANTONIO DE LIMA SILVA 1171019179703 481,71

ALEX FLORENCIO DA SILVA 1171015591208 472,30

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 18

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

CAROLINA POLOTTO CHRISTOVAN 5171044006822 710,59

HENRIQUE YUJI KONISHI 5171013019293 710,18

THIAGO FONSECA PALOMARES 5171050053056 709,58

LUCAS RODRIGUES DE AMORIM MEDINA 3171031672859 640,54

LARA BEATRIZ LIMA SANTOS 3171014314701 616,81

ISRAEL LUIS BRANDAO SILVERIO 1171018523158 616,56

RAFAELA AMARAL DE FREITAS 1171060354692 603,30

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

EDUARDO DO AMARAL FERREIRA 5171001201689 705,98

FELIPE RODRIGUES GONZALEZ 5171032382276 702,74

ALINE TERUMI SATO 5171032579020 702,66

ANNA CAROLINA DOS SANTOS MACHADO 3171050786036 615,93

ANNE CAROLINE MONTENEGRO DE OLIVEIRA 3171046923867 615,09

WILLIAN MIRANDA DOS SANTOS 1171010052891 599,11

ANA PAULA SILVA DE MOURA 1171037138764 598,00

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 19

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ERIC MONTEIRO GALOTTI DE SOUZA 2171020953377 628,40

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

JORGE EDSON LIMA DA SILVEIRA 2171053288121 625,25

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 20

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

ENGENHARIA DE MATERIAIS - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

MARCOS AUGUSTO OSELIERO 4171000567056 685,70

VICTORIA GOUVEA LUCIO 4171010618444 683,77

LETICIA SERRANO 2171069830643 632,09

BEATRIZ POMPONIO DE ANDRADE 2171043998847 629,99

YURI SILVA DE PAULA 2171012977988 619,73

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

LUCAS MACHADO CID 4171031096711 671,34

GABRIEL LUCAS PRADO DA SILVA 4171029740817 670,87

GABRIELLA CAVALLARO POMPONIO 2171071039167 618,93

MAIKE TROSTDORF MENDONCA 2171060531737 614,03

JULIA DOS SANTOS PAVAO 2171013381313 613,57

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 21

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ESTEFANI DE SANTI SANTOS 1171032570532 541,94

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

JAQUELINE DE SOUZA SILVA 1171021061352 539,53

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 22

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO - INTEGRAL - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

GABRIEL DIAS CATULA 3171009574756 631,93

KAELY FIRMIANO MESSIAS 1171006501323 569,18

GUSTAVO GUILHERME ALBUQUERQUE 1171017276063 564,69

TALITA TAMIRES FREIRE DE OLIVEIRA 1171025621763 559,80

MARCIO VINICIUS COLONHESE DE OLIVEIRA 1171071125248 545,49

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

LUCAS BORGES DA SILVA 3171059590967 628,88

ALEXANDRE GENTIL JUNIOR 1171004689526 539,34

CARLOS EDUARDO DE MORAIS SOUZA 1171032796319 532,53

DELIS CRISTINE DA MOTA 1171049085292 529,83

ANTENOR NETO TIAGO SANTOS 1171007569634 522,35

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 23

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

ENGENHARIA ELÉTRICA - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

YAMAN VINICIUS ADLER MACIEL 4171012207170 656,83

ROSANA SOARES DOS SANTOS 2171039474514 558,87

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

GABRIEL ANTONIO LOPES TEIXEIRA 4171032867060 653,11

GABRIEL MARQUES DOS REIS 2171030489917 554,70

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 24

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

ENGENHARIA FÍSICA - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ITALO GABRIEL BEZERRA 4171015233173 673,46

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

GABRIEL MATOS CALDEIRA 5171034024991 665,03

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 25

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

ENGENHARIA QUÍMICA - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

RODRIGO VERONESE 4171055017197 646,79

BRUNO HENRIQUE DA SILVA LEMOS 4171059888106 646,51

RAFAEL TOSHIO MARIA GUENKAWA 4171007495327 646,51

GUILHERME AUGUSTO LAZARI 4171006272586 644,94

ANA BEATRIZ FERREIRA GODOY 2171007123267 595,71

JAQUELINE QUEIROZ ORTIZ 2171023336588 588,98

GABRIELA DOS REIS DE SOUZA 2171039528228 587,01

MARCELO FELIPE DA SILVA ESTACIO DE SANTANA 2171058737569 585,18

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

IGOR MACIEL CONTE 4171068624807 643,93

SAMIA MARA LIMA BARBOSA 4171049279507 640,95

MARILIA DE ALMEIDA MAEDA 4171011731170 638,23

CARLA CRISTINA ALBERTINI 4171013840565 635,73

GABRIELI FAGUNDES DE SOUZA 2171020131636 580,58

MICHAEL VICTOR DA SILVA 2171032189028 580,08

DIOGO HENRIQUE QUALHA 2171034799295 579,68

TAINARA TIEMI CHINA 2171023117012 577,38

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 26

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

ESTATÍSTICA - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

MATHEUS CAMPOS GOMES DE SA ECLES 5171022161615 684,61

ELOAH ASSINE BRANDINI 5171024293473 683,77

LEANDRO CARLOS DOLCE 2171038076344 621,00

CARLA GABRIELA DANIELATO RIBEIRO 2171002371655 614,40

LEIA TIMOTEO 2171033017061 613,36

LEONARDO DA SILVA LOPES 2171043276269 611,77

ADRIANA EVA FERNANDES DA SILVA 3171009717066 573,63

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

MARCELA TRISTAO E TRISTAO 5171002293594 662,49

PEDRO HENRIQUE VANNUCCI DINAMARCO 5171030376098 661,83

ELISA NANINI DUARTE DE SOUZA 2171021005169 607,70

ANA ELISA FERREIRA BUZA 2171023727893 606,99

GUILHERME AUGUSTO CICONI TORQUATO 2171054308951 600,51

FELIPE PEDROSO DE ALCANTARA 2171059525443 588,51

ISMAEL BRAS DA SILVA JUNIOR 3171046085485 571,36

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 27

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

FILOSOFIA - LICENCIATURA OU BACHARELADO - NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

RODOLFO RODRIGUES DOS REIS AGUIAR 5171056202475 571,56

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ESTER DEDINHO PEDRONI 5171004596606 566,76

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 28

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

FÍSICA  - LICENCIATURA OU BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

PABLO NASCIMENTO MANDELO 4171003406096 634,70

LEONARDO ORLANDIN DORNELAS 5171015333189 632,35

EDUARDO ANSELMO LOURENCINI 2171015688400 568,60

GIOVANA DEVITA BASAGLIA 2171003035820 553,24

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

EDUARDO ROBINSON SILVEIRA JUNIOR 5171041025700 621,96

EDUARDO SANTA ANA JOAQUIM 4171013251243 587,03

FLAVIA BEZERRA DA SILVA 4171023356487 563,24

JESSICA CAROLINA YOYO PLACIDO DA SILVA 2171006839590 486,79

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 29

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

FISIOTERAPIA - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

GIOVANA LIRA SILVA 1171033548586 604,68

LETICIA MENDES MONTEIRO 1171008453036 592,41

BRUNO DE OLIVEIRA LEITE 3171027591840 573,10

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

AUREA BEATRIZ NASCIMENTO SILVA 1171030996879 590,48

LARISSA TOZETTI 1171002628500 588,55

BEATRIZ SOUTO GUIMARAES 3171034504778 561,24

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 30

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

GESTÃO E ANÁLISE AMBIENTAL - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

GABRIEL GRAESER MACEDO 4171006932908 629,69

ERIC ADILSON DE OLIVEIRA 4171023763872 629,03

IURY VINICIUS GONCALVES DA SILVA 1171056051146 509,84

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

GIOVANA MESQUITA LEONE 4171001450948 620,49

ANA RITA GARCIA LINO 4171004964606 606,00

RAUL PEGATIN SOARES 2171047478192 570,48

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 31

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

IMAGEM E SOM - BACHARELADO - NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

BRUNO DOMINGUES DE SOUZA 1171017564088 609,35

ODACIR NERY MARTINS 3171069224888 601,55

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

MELCHIOR GASPAR ZANIN BALBINO 1171034798388 599,70

PAULA VALERIA SANTOS 3171048839673 592,76

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 32

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

LINGUÍSTICA - BACHARELADO - VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

EDNA MARQUES 4171041183244 558,28

LUCAS MAZZOLA 4171032873001 538,25

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

PAULA RAMOS GHIRALDELLI 5171010525318 582,99

PAOLA PONS SENGER 5171073543877 576,96

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 33

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

MATEMÁTICA - LICENCIATURA OU BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

BEATRIZ ZANINI DE ABREU PAULINO 4171036816238 623,79

MATHEUS DE LUCCA FERNANDES 5171047774541 620,80

FERNANDA GALHANI DE SOUZA 5171003791539 618,30

VITOR DE FRANCO ARMBRUSTER 5171037253142 615,10

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

GABRIEL IBELLI FIGUEIRA 4171006490840 612,00

VINICIUS YUKIO WATANABE 4171015679607 611,43

GABRIEL MELCHIOR 4171037042933 605,30

JESSE AUGUSTO PEREIRA 5171024189770 605,14

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 34

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

MATEMÁTICA - LICENCIATURA OU BACHARELADO - NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

VINICIUS DE OLIVEIRA RODRIGUES 5171039609135 617,24

GUSTAVO ZABOTTO 4171050786713 609,63

ALANDERSON LUCIAN DIONISIO MARQUES 4171000063833 604,91

FABIA CRISTINA MARQUES CORDEBELLO 4171071059447 603,41

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

LAURA FRIGHETTO MORAIS 5171072799199 608,84

NAARA PRISCILA SOARES DA SILVA 5171073895707 603,09

ARTHUR ELIAS MACCHI MACHADO DA SILVA 4171028509742 587,90

CARLOS ALBERTO FERNANDES DE SOUZA 4171037507547 490,80

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 35

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

MEDICINA - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

FELIPE DEFINA SICCHIERI 3171045054565 685,43

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

VITOR DAINESE PEREIRA 3171029852810 682,69

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 36

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

PEDAGOGIA - LICENCIATURA - MATUTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

YARITIZA RILLARI CARMINHOLA 1171044829827 556,11

THAINARA ELIZEU FRAGA DA SILVA 1171014285539 544,63

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

LEIZE DE ALMEIDA SANTOS 1171007313595 542,44

NATHALIA VIEIRA JARDIM 1171019203313 541,89

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 37

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

PEDAGOGIA - LICENCIATURA - NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS FERLINI 5171030481849 563,84

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

LUISA SOBRAL TEIXEIRA ROS 4171041468330 561,76

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 38

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

PEDAGOGIA - LICENCIATURA - NOTURNO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

JESSICA GABRIEL DE MORAES 2171021736409 600,44

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

JULLIANA RIZZIA SILVA FERREIRA 2171000119890 598,00

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 39

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

PSICOLOGIA - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ANGELA LUZIA GOMES DA CRUZ 1171074646950 619,79

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

BIANCA VIEIRA PONTES 1171002974490 614,54

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 40

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

QUÍMICA - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

JENIFER GALVAO DE MORAIS 2171008118951 607,92

RODRIGO TUGORES DE CAMPOS 2171026439017 607,73

TAINA BALESTRIN BATISTA 2171024267048 607,32

CARLOS AUGUSTO CASSEMIRO GUIMARAES 3171041260943 508,38

ISABELLA DE SOUZA NASCIMENTO 3171009668038 505,36

BEATRIZ ARAUJO DOS SANTOS 3171032754359 477,39

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

GUILHERME SCUDELER RIBEIRO 4171006934342 614,29

BRUNO GONCALVES DE LIMA 2171021509210 605,07

NATALIA MILANEZE CARDOSO 2171014066616 604,97

PATRICIA CRISTINA MAURICIO 2171023418816 604,89

LARISSA SANTOS DE JESUS 3171005874812 473,86

STEFANNY ASSIS NARUMI MIRANDA 3171003024568 468,99

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 41

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

QUÍMICA - LICENCIATURA - NOTURNO - Araras

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ADRIELY MARCIA DA SILVA 5171024530270 566,89

MATEUS SABADINI CULOSIO 5171019319713 566,02

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

BIANCA VOLTARELLI FERREIRA 5171034697630 563,52

STEPHANIE BIANCA BRESCANCIN 5171000389543 552,36

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 42

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

QUÍMICA - LICENCIATURA - NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

JACKELINE EDUARDA DE PAULA 2171022143191 587,16

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

MATEUS AUGUSTO VILASBOA MAGALHAES 2171025255190 562,90

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 43

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

QUÍMICA - LICENCIATURA - NOTURNO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

LUIS FERNANDO MEIRA DOS SANTOS 2171021213276 575,96

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

ELIS LATRI MARIANO 2171002749595 575,77

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 44

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).



4ª Chamada - Convocação para a Matrícula

TERAPIA OCUPACIONAL - BACHARELADO - INTEGRAL - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2018

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

STEVAO DE CARVALHO PONTE 1171016084203 605,80

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO *Insc. ENEM Nota

WESLEY CRUZ DA SILVA 1171031361644 569,44

16:04:16Emitido em: 26/03/2018 45

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 3ª Chamada, mas não foi convocado(a) para matrícula.                     
(**) GRUPO 1: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 2: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 3: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 4: Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
GRUPO 1D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 2D: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 3D: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 4D: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
GRUPO 5: Demais candidatos (ampla concorrência).


