
Seleção para ingresso em 201

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DA 5

IMPORTANTE: Leia o passo
você tenha sido convocado como 
 
PASSO 1: Procure seu nome nesta lista. 

“Enter”; 

PASSO 2: APENAS quem está com o nome nesta lista

no dia 28/03/2019 ou, então, se tiver sido convocado(

PASSO 3: Veja em frente ao seu nome, qual é sua modalidade de concorrência (GRUPO 1, 1D, 2, 2D, 3, 3D, 4, 4D ou 5);

PASSO 4: TODAS AS PESSOAS JÁ HAVIAM SIDO ORIENTADAS PREVIAMENTE

divulgação da lista de quem foi chamado(a) para manifestação de interesse 
matrícula. Constam aqui, como novo reforço a respeito das regras do edital, as mes

Minha modalidade de 
concorrência (GRUPO) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Além das instruções específicas por GRUPO do quadro acima, 

a) uma foto 3x4 recente;

b) Histórico Escolar completo do curso do Ensino Médio ou equivalente (uma cópia);
c) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (uma cópia);

d) Cédula de Identidade (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

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao

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

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

documento de identidade);

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

conta de telefone (uma cópia)
� Procuração, EXCETO PARA CANDIDATOS(AS) DOS GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D, cujo comparecimento presencial é 

obrigatório, em razão da necessidade da Verificação da Autodeclaração de Raça/Cor. 

Será aceito o pedido de matrícula por procuração dos candidatos dos DEMAIS GRUPOS, 
maiores de idade que NÃO puderem comparecer pessoalmente e que serão representados por outra pessoa

modelo específico.  Basta que o tex

junto à UFSCar”. A necessidade de procuração NÃO se aplica apenas ao pai ou mãe, portando documento oficial de 

identidade, que compareçam para requerer a matrícula de seus filhos/
situação NÃO SE APLICA aos candidatos dos GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D, cujo pedido de matrícula por procuração não será 
aceito, em hipótese alguma.

 

5 

4 4D 

1 1D 2 2D

1 1D 3 3D

Universidade Federal de São Carlos
Pró-Reitoria de Graduação

Coordenadoria de Ingresso na Graduação
 

Seleção para ingresso em 2019 nos cursos de graduação presenciais

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DA 5
 

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

Procure seu nome nesta lista. Pressione ao mesmo tempo as teclas “Ctrl” e “F” no seu teclado, digite seu nome e 

APENAS quem está com o nome nesta lista poderá requerer a matrícula, se tiver sido convocado(a) como “Titular”, 

no dia 28/03/2019 ou, então, se tiver sido convocado(a) como “Suplente”, no dia 29/03/2019.

Veja em frente ao seu nome, qual é sua modalidade de concorrência (GRUPO 1, 1D, 2, 2D, 3, 3D, 4, 4D ou 5);

TODAS AS PESSOAS JÁ HAVIAM SIDO ORIENTADAS PREVIAMENTE

divulgação da lista de quem foi chamado(a) para manifestação de interesse n
matrícula. Constam aqui, como novo reforço a respeito das regras do edital, as mes

 

 
Critérios relativos à modalidade 

NÃO optei pelas vagas reservadas, 

ou seja, fiz a opção pela Ampla 

Concorrência 

Fiz a opção por concorrer às vagas 

destinadas a pessoas que cursaram o 

Ensino Médio integralmente em 
escolas da rede pública de ensino 

Fiz a opção por concorrer às vagas 
destinadas a pessoas que se 
autodeclaram como pessoas negras 
(pretas ou pardas) ou como pessoas 
indígenas e que cursaram o Ensino 
Médio integralmente em escolas da 

rede pública de ensino. 
Observação.: A autodeclaração será 

assinada na presença dos membros 
da Comissão de Verificação. 

ATENÇÃO: em São Carlos, o 

atendimento será no Prédio da 
SAADE, área sul do campus e você 

deve ir para esse prédio, antes de se 

dirigir à Secretaria do seu Curso. 

Fiz a opção por concorrer às vagas 
reservadas pelo critério de renda 

familiar per capita igual ou inferior a 

1,5 salário-mínimo 

 ATENÇÃO: 
Além das instruções específicas por GRUPO do quadro acima, pessoas de TODOS os GRUPOS

a) uma foto 3x4 recente; 

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

d) Cédula de Identidade (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-de-quitacao

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

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

documento de identidade); 

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

conta de telefone (uma cópia); 
EXCETO PARA CANDIDATOS(AS) DOS GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D, cujo comparecimento presencial é 

, em razão da necessidade da Verificação da Autodeclaração de Raça/Cor. 

Será aceito o pedido de matrícula por procuração dos candidatos dos DEMAIS GRUPOS, 
maiores de idade que NÃO puderem comparecer pessoalmente e que serão representados por outra pessoa

.  Basta que o texto da procuração indique que o documento foi emitido “para fins de matrícula 

junto à UFSCar”. A necessidade de procuração NÃO se aplica apenas ao pai ou mãe, portando documento oficial de 

identidade, que compareçam para requerer a matrícula de seus filhos/
situação NÃO SE APLICA aos candidatos dos GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D, cujo pedido de matrícula por procuração não será 
aceito, em hipótese alguma. 
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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DA 5ª CHAMADA 

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

ao mesmo tempo as teclas “Ctrl” e “F” no seu teclado, digite seu nome e 

poderá requerer a matrícula, se tiver sido convocado(a) como “Titular”, 

a) como “Suplente”, no dia 29/03/2019. 

Veja em frente ao seu nome, qual é sua modalidade de concorrência (GRUPO 1, 1D, 2, 2D, 3, 3D, 4, 4D ou 5);  

TODAS AS PESSOAS JÁ HAVIAM SIDO ORIENTADAS PREVIAMENTE, tanto na publicação da lista de espera, quanto na 

na 4ª chamada, sobre a documentação exigida para 
matrícula. Constam aqui, como novo reforço a respeito das regras do edital, as mesmas orientações: 

 
O que é obrigatório preparar e levar 

para essa etapa da matrícula? 

NÃO optei pelas vagas reservadas, 

ou seja, fiz a opção pela Ampla 

O Histórico Escolar do Ensino Médio (cópia 

simples acompanhada do original, ou cópia 

autenticada) OU uma Declaração de 

Conclusão desse nível de ensino. 

Fiz a opção por concorrer às vagas 

destinadas a pessoas que cursaram o 

integralmente em 

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.  

Fiz a opção por concorrer às vagas 
que se 

autodeclaram como pessoas negras 
(pretas ou pardas) ou como pessoas 

e que cursaram o Ensino 
Médio integralmente em escolas da 

Observação.: A autodeclaração será 

assinada na presença dos membros 

em São Carlos, o 

Prédio da 
, área sul do campus e você 

deve ir para esse prédio, antes de se 

Deverei passar pela Sala da Comissão de 
Verificação da Autodeclaração de Raça/Cor
(CVA). CLIQUE AQUI para ver o vídeo que 
esclarece sobre o funcionamento desse 
procedimento. Também sou obrigado a 
comparecer levando o Histórico Escolar 

Ensino Médio (cópia simples acompanhada do 

original, ou cópia autenticada) OU de uma 

Declaração de Conclusão em que seja possível 
comprovar que estudei todo o Ensino Médio
em escola pública. 

Fiz a opção por concorrer às vagas 
reservadas pelo critério de renda 

familiar per capita igual ou inferior a 

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

mesmas orientações em formato de texto 

clicando AQUI. 

pessoas de TODOS os GRUPOS devem trazer: 

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

e) Certidão de Quitação Eleitoral, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (para brasileiros maiores de 18 anos), a 

quitacao-eleitoral (uma cópia); 

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

dispensável se o número do CPF estiver registrado no 

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

EXCETO PARA CANDIDATOS(AS) DOS GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D, cujo comparecimento presencial é 
, em razão da necessidade da Verificação da Autodeclaração de Raça/Cor.  

Será aceito o pedido de matrícula por procuração dos candidatos dos DEMAIS GRUPOS, APENAS no caso de estudantes 
maiores de idade que NÃO puderem comparecer pessoalmente e que serão representados por outra pessoa.  Não há 

to da procuração indique que o documento foi emitido “para fins de matrícula 

junto à UFSCar”. A necessidade de procuração NÃO se aplica apenas ao pai ou mãe, portando documento oficial de 

identidade, que compareçam para requerer a matrícula de seus filhos/as menores de idade, reforçando que essa 
situação NÃO SE APLICA aos candidatos dos GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D, cujo pedido de matrícula por procuração não será 

se caso 

ao mesmo tempo as teclas “Ctrl” e “F” no seu teclado, digite seu nome e 

poderá requerer a matrícula, se tiver sido convocado(a) como “Titular”, 

tanto na publicação da lista de espera, quanto na 

ª chamada, sobre a documentação exigida para 

O que é obrigatório preparar e levar  

(cópia 

simples acompanhada do original, ou cópia 

OU uma Declaração de 

(cópia 

simples acompanhada do original, ou cópia 

OU uma Declaração de 

comprovar 
em escola 

everei passar pela Sala da Comissão de 
Verificação da Autodeclaração de Raça/Cor 

para ver o vídeo que 
esclarece sobre o funcionamento desse 

Também sou obrigado a 
levando o Histórico Escolar do 

Ensino Médio (cópia simples acompanhada do 

original, ou cópia autenticada) OU de uma 

Declaração de Conclusão em que seja possível 
todo o Ensino Médio 

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

mesmas orientações em formato de texto 

e) Certidão de Quitação Eleitoral, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (para brasileiros maiores de 18 anos), a 

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

dispensável se o número do CPF estiver registrado no 

conta de água, conta de luz, conta de gás ou 

EXCETO PARA CANDIDATOS(AS) DOS GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D, cujo comparecimento presencial é 

APENAS no caso de estudantes 
Não há 

to da procuração indique que o documento foi emitido “para fins de matrícula 

junto à UFSCar”. A necessidade de procuração NÃO se aplica apenas ao pai ou mãe, portando documento oficial de 

reforçando que essa 
situação NÃO SE APLICA aos candidatos dos GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D, cujo pedido de matrícula por procuração não será 

https://www.youtube.com/watch?v=lnT7mLWiybk
https://www.youtube.com/watch?v=1HVl1s1YBg8&feature=youtu.be
http://www.prograd.ufscar.br/cursos/ingresso-na-graduacao/cursos-presenciais-sisu/OrientacoesMatricula_Candidatos_Grupos_12_2019.pdf
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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DA 5

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 pré

 
Cursos ofertados em SÃO CARLOS
Rodovia Washington Luís, km 235 
Data: 28/03/2019, quinta-feira
Local: Secretarias das Coordenações
Horário: das 14h30 às 16h00 
Obs.: Pessoas dos GRUPOS 1 e 3 devem antes dirigir
do Departamento de Ciências Sociais.
 
Cursos ofertados em SOROCABA
Rodovia João Leme dos Santos, km 110 
Data: 28/03/2019, quinta-feira
Local: Auditório do Prédio AT-LAB
Horário: das 14h30 às 16h00 
Obs.: a matrícula dos SUPLENTES, no dia 29/3, será realizada no Prédio AT
 
Cursos ofertados em ARARAS 
Rodovia Anhanguera, km 174. Araras 
Data: 28/03/2019, quinta-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: 28/03/2019, quinta-feira
Local: Prédio do Ciclo Básico 1 
Horário: das 14h30 às 16h00 
Obs.: o campus da UFSCar fica próximo da cidade de Campina do 

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

18h00, no dia 28/03/201

II. Em caso de existência de vagas

comparecer, nos locais indicados no passo 5,

horas e trinta minutos

por ordem de modalidade de concorrência e 

presentes. Será aguardado o horário limite das 15 horas, 

critérios de classificação

dos candidatos suplentes que eventualmente estejam presentes.

III. Oriente-se e prepare

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

participar da seleção para ingresso no próximo ano, se assi

ou não o preenchimento das vagas nesta 

edital de seleção já havia fixado um prazo limite para ingresso nos cursos, respeitando

2019, aprovado pelo Conselho de Graduação.

para preenchimento nos processos de transferência realizados pela UFSCar.

Confira nas páginas a seguir a Listagem das pessoas convocadas para requerer a matrícula na 
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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 - CONSULTE O MAPA DO CAMPUS CLICANDO AQUI

Pessoas dos GRUPOS 1 e 3 devem antes dirigir-se ao Prédio da SAADE, localizado na área sul do campus, atrás 
do Departamento de Ciências Sociais. 

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

feira 
LAB 

Obs.: a matrícula dos SUPLENTES, no dia 29/3, será realizada no Prédio AT

 
Rodovia Anhanguera, km 174. Araras – SP 

feira 
ecretaria das Coordenações de Curso 

 
Cursos ofertados no campus LAGOA DO SINO (Buri – SP) 

uri 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 Angatuba e a 35 km 

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 

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

/03/2019. Telefone (16) 3351-8152; 

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

, nos locais indicados no passo 5, exclusivamente no dia 2

horas e trinta minutos, para verificar se poderá matricular-

modalidade de concorrência e nota, dentre os suplentes convocados que estiverem 

á aguardado o horário limite das 15 horas, 

critérios de classificação, passando-se em seguida para os procedimentos de r

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. 

ão foi convocado nem como “titular” nem como “suplente” é porque seu número de ordem na 

lista de espera não foi alcançado (obedecendo sua modalidade de concorrência)

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 quinta chamada, não serão feitas novas convocações neste ano, pois o 

edital de seleção já havia fixado um prazo limite para ingresso nos cursos, respeitando

, aprovado pelo Conselho de Graduação. As vagas eventualmente não preenchidas 

para preenchimento nos processos de transferência realizados pela UFSCar.

 
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 
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compareça no dia 28/03/2019, quinta-feira
trazendo toda a documentação exigida de acordo com a sua modalidade de 

dio da UFSCar em que você terá que comparecer, de acordo com seu curso:

MAPA DO CAMPUS CLICANDO AQUI 

se ao Prédio da SAADE, localizado na área sul do campus, atrás 

Bairro do Itinga. Sorocaba – SP 

Obs.: a matrícula dos SUPLENTES, no dia 29/3, será realizada no Prédio AT-2, Sala 4, Setor SeGA-So 

Bairro Aracaçú. Buri – SP. 

Monte Alegre (6 km), a 15 km da cidade de Angatuba e a 35 km 

e você foi convocado como SUPLENTE, poderá fazer o seguinte: 
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 

pelos convocados como titulares, você poderá

exclusivamente no dia 29/03/2019, pontualmente às 14 

-se como suplente. O preenchimento será feito 

dentre os suplentes convocados que estiverem 

á aguardado o horário limite das 15 horas, para que seja viabilizada a aplicação dos

se em seguida para os procedimentos de requerimento da matrícula 

dos candidatos suplentes que eventualmente estejam presentes. 

a documentação exigida para matrícula, seguindo as 

 

ão foi convocado nem como “titular” nem como “suplente” é porque seu número de ordem na 

(obedecendo sua modalidade de concorrência) e você deverá preparar-se para 

m for de sua vontade. Independentemente de ter havido 

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 

As vagas eventualmente não preenchidas ainda serão incorporadas 

para preenchimento nos processos de transferência realizados pela UFSCar. 

Reitoria de Graduação 
de Ingresso na Graduação 

Confira nas páginas a seguir a Listagem das pessoas convocadas para requerer a matrícula na 5ª Chamada 

feira, às 
sua modalidade de 

dio da UFSCar em que você terá que comparecer, de acordo com seu curso: 

se ao Prédio da SAADE, localizado na área sul do campus, atrás 

Monte Alegre (6 km), a 15 km da cidade de Angatuba e a 35 km 

curso e modalidade por você 

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

você poderá 

pontualmente às 14 

se como suplente. O preenchimento será feito 

dentre os suplentes convocados que estiverem 

para que seja viabilizada a aplicação dos 

equerimento da matrícula 

a documentação exigida para matrícula, seguindo as 

ão foi convocado nem como “titular” nem como “suplente” é porque seu número de ordem na 

se para 

m for de sua vontade. Independentemente de ter havido 

chamada, não serão feitas novas convocações neste ano, pois o 

alendário acadêmico de 

serão incorporadas 

http://www.proace.ufscar.br/imagem/mapa-sao-carlos


5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Administração - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - Lagoa do Sino

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

MICHELE DE ANDRADE DUDA 218****406734 460,54

WELLINGTON MAURICIO AMARAL 218****308091 460,16

JULIANA MARIA VERTELO 518****034050 456,48

DAVID RODRIGO RIBEIRO DA SILVA 218****710577 454,56

GIOVANI DE MELO PEREIRA 218****936218 453,68

THALIA APARECIDA PEREIRA SOARES 218****475330 449,90

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

DEISIANE NASCIMENTO SILVA 518****212257 448,21

FRANCINE ROMAO CANDINI 218****911211 447,80

FELIPE MATHEUS MORAIS ALMEIDA 518****658758 445,58

BRUNO SOUZA RAMALHO SILVA 218****505091 438,34

JOAO VICENTE DA SILVA FILHO 518****872220 422,47

MICHELI SANTOS BARBOSA 218****821965 421,40

MARIA DE FATIMA ROSA MORAES 518****349346 420,33

13:33:07Emitido em: 26/03/2019 1

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Administração - Bacharelado - NOTURNO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*VICTOR GABRIEL PEDROSO LIMA 518****453709 688,60

JANAINA DE CARVALHO BRANDINO ROSA 218****040965 632,30

RABECCHI SOARES DOS SANTOS 118****009075 563,66

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*DANILO RODRIGUES BIANCHIN 518****819876 687,93

*EMILY TIAKI YANO 518****263124 687,34

GABRIEL AUGUSTO PEREIRA 218****976226 628,98

GUILHERME BLUMEN NORONHA MOREIRA 218****944848 628,50

KARYNNE OLIVEIRA DA SILVA 118****125087 560,00

LARISSA ADRIANA MALACHIAS DA SILVA DE OLIVEIRA 118****509816 555,60

13:33:08Emitido em: 26/03/2019 2

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Agroecologia - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - Araras

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*SUZANE LUISE GEROTTI 518****426614 635,24

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*ISABELA GARCIA DELEO 518****512052 625,61

JOSE MAURICIO QUEIROZ DA COSTA 518****940833 617,86

13:33:08Emitido em: 26/03/2019 3

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Biotecnologia - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

NATHALIA TONUS HORAS DOS SANTOS 218****397804 607,92

ANA CLAUDIA PASSOS LIMA 218****237855 607,22

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

NAIRA BIANCA BOLANI DA SILVA 218****500068 597,08

JENNIFER CAROLINE DIAS ASSENCO 218****286340 586,28

TAMIRES MESQUITA COSTA 218****694969 573,67

THAIS ZAMBERCO DOS REIS GENARI 218****164685 569,56

13:33:09Emitido em: 26/03/2019 4

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Ciência da Computação - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*EDUARDO MINORU TAKEDA 518****535619 735,70

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*GUSTAVO MERLIN SPONCHIADO 518****800714 734,49

*ISABELLI PRUDENCIO TEDESCHI 518****012367 732,79

13:33:09Emitido em: 26/03/2019 5

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Ciência da Computação - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

GABRIEL LEAL DELFINO 118****517332 539,44

SEBASTIANA SILVA SANTOS DIAS 118****830989 536,41

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

AFONSO DE CAMARGO SIMONE 118****819938 523,04

JOSE ROBERTO DOS SANTOS NEGRAO 118****017787 513,29

WESLEY ADRIAN BENTO DOS SANTOS 118****278307 509,99

VINICIUS ROBERTO CASSIANO DE ANDRADE 118****868932 509,45

13:33:09Emitido em: 26/03/2019 6

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Ciências Biológicas - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - Lagoa do Sino

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*THIAGO GHIRALDINI CAETANO 218****771857 565,97

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*FILIPE ROCHEL DE ALMEIDA 218****852129 561,12

*OLIVIA BORTOLAI 518****291440 559,83

13:33:09Emitido em: 26/03/2019 7

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Ciências Biológicas - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*ISABELLA DA SILVA PINTO 518****965118 667,29

*LUDMILA MENDES SILVA 218****537869 666,04

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*JOAO PEDRO BASSI 518****294790 666,01

*JOAO TIAGO DE SANTIAGO 218****248606 662,89

*GABRIELA LEITE DA SILVA 518****006959 662,76

MATHEUS CUSTODIO SARKIS CARDOZO 518****949714 662,39

13:33:09Emitido em: 26/03/2019 8

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Ciências Biológicas - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

GABRIELLE FRANCISCA CAMARGO DE ALMEIDA 518****757073 666,65

GABRIELA KAORI GONCALVES KAGOHARA 518****905462 666,61

MARILIA FERNANDES GIROTO 518****850159 662,54

PEDRO ALFONSO PINO REIN 518****330547 661,86

JANAINA DUTIL MARTINS 218****592001 633,39

CARLOS EDUARDO SOUZA CALMON 318****333662 516,73

THAINA CRISTINA DE OLIVEIRA 118****218062 496,43

GIOVANNA MARCELLA ISRAEL 118****127839 493,53

CAROLINE SOUZA LEITE 118****828402 493,51

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

GABRIEL VIEIRA CARRARA 518****138388 659,39

LIANY MIKI OKAWA 518****981002 656,39

*BEATRIZ MORAES PEREIRA DE SOUZA 418****994476 656,18

HENRIQUE DA SILVA FRANCESHETTI BURITI 518****857416 655,80

GABRIEL RODRIGUES PICCART 518****577463 655,69

TIAGO ROBERTO NERES RUSSO 518****739222 655,41

FELIPE DOLATA PASSOS 518****252382 654,29

GABRIELA AGUIAR DE OLIVEIRA 518****789593 653,75

VICTOR HOLANDA ARJONAS 218****915010 632,88

JULIA MELO CAMPANHA 218****457700 632,50

JULIA DOTOLI SILVA 218****860184 631,74

MARIA EDUARDA DE SOUZA FIGUEIREDO 218****225526 631,16

EVELYN GONCALVES MACEDO 218****169064 629,60

LUIZ EDUARDO VICCINI DE ASSIS 218****320364 628,03

ERICA BASILIO DA SILVA 218****418690 623,89

LARISSA MARIA DE SOUZA MARIANO 318****374212 502,99

MAIARA FERNANDES DE ANDRADE 318****762183 488,03

SARA HELLEN TEIXEIRA MONTEIRO 118****693687 485,73

13:33:09Emitido em: 26/03/2019 9

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Ciências Biológicas - Licenciatura - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

SABRINA CRISTINA DA SILVA ZANETTI 418****211317 575,68

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

GABRIELE DE OLIVEIRA GABRIEL 418****991907 573,74

GIOVANA DIAS CATULA 418****313155 563,56

13:33:09Emitido em: 26/03/2019 10

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Ciências Biológicas - Licenciatura - NOTURNO - Araras

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA 218****136484 528,99

ARLETE AGUILAR CELESTINO 218****080999 525,40

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*VIVIANE CRISTINA GIRALDO FELISBERTO 418****723933 606,30

MIKAELLE HELENA DA SILVA 418****847199 602,36

MILENNA STERZO 218****874494 466,45

DEBORA DANIELY ROCHA 218****794166 464,06

13:33:09Emitido em: 26/03/2019 11

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Ciências Biológicas - Licenciatura - NOTURNO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*DANIEL COSTA CANDIDO PEREIRA 318****506688 562,41

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*GABRIELA GALVES NUNES 418****548619 642,01

*GABRIELLE OLIVEIRA BRITTO 318****614429 545,81

13:33:10Emitido em: 26/03/2019 12

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Ciências Econômicas - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

LEONARDO DOS SANTOS 418****338666 652,64

LUCAS DOI RYU 418****922159 649,80

JULIA GOMES BORCATO 418****196901 642,91

ROBERTO CAMARGO LOURENCO 418****121343 640,21

FELIPE VINICIUS DA SILVA 118****554222 515,19

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

GUSTAVO CUNHA VILELA 418****847322 626,62

GUILHERME DE OLIVEIRA DA SILVA 418****536592 625,20

EDUARDA MARTINS DA SILVA 418****881757 624,52

DIEGO BRANDAO GONCALVES 418****919367 623,43

AMANDA VIOTTO DOMINGUES 418****933186 613,03

FERNANDO GUILHERME LIMA 418****534419 611,90

MIKE AGOSTINHO DOS SANTOS 418****737160 608,27

LUCAS MARTINS DOS SANTOS 418****671283 606,21

KAIQUE VINICIUS DA SILVA 118****597701 514,60

CARINA BATISTA COSTA 118****781430 513,04

13:33:10Emitido em: 26/03/2019 13

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Ciências Sociais - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

SANDY RUBIANY KAROLINY GUILARDI 418****518634 623,24

MARIANA COVRE SIMOES 418****995715 621,76

ALAN GABRIEL MUNIZ 218****782793 583,80

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

ISABELI PEREIRA MARTON 418****227683 619,97

MARIA ISABEL DONINI 418****830179 617,21

LUIZ FELIPE SIMIAO MENDES BERNARDELLI 418****732319 613,90

JULIA FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA 418****487792 611,87

MARIANA BARBOSA FERREIRA 218****662247 580,04

ANA JULIA SOARES DA SILVA AZARIAS 218****971704 577,07

13:33:10Emitido em: 26/03/2019 14

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Educação Especial - Licenciatura - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*HELOISA RAUANY LAFAIETE SARDINHA 318****453528 586,81

NADIA RAFAELA VICENTE LOURENCO 218****507515 584,04

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

GIOVANNA PAZELLO CORTICO PERES 218****984929 580,19

NICOLY KILMM DE AZEVEDO SILVA 218****969575 579,57

*ADRIELLE DA SILVA OLIVEIRA 318****205672 574,90

PAULO PENICHE ATAIDE JUNIOR 318****424959 553,86

13:33:10Emitido em: 26/03/2019 15

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Educação Física - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

VITOR RODRIGUES DOS SANTOS 118****837880 544,42

RODRIGO DONIZETI NARCIZO JUNIOR 118****807999 538,07

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

SAMUEL HENRIQUE ROCHA SOARES 118****544900 534,00

JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA 118****224034 532,03

TAMIRES DA SILVA BRITO 118****515126 530,62

LUCAS TEIXEIRA DE LIMA 118****186165 527,13

13:33:10Emitido em: 26/03/2019 16

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Educação Física - Licenciatura - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

ALEXANDRE DE OLIVEIRA 118****840885 569,37

JULIA ALVES DE LIMA 318****734290 561,68

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

HEINRICH BENDER 118****329921 566,22

JOSE VANDUIR BARBOSA 118****929723 561,77

KAIO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 318****360702 560,00

VITOR HUGO EMIDIO VENANCIO 318****802623 552,85

13:33:10Emitido em: 26/03/2019 17

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Enfermagem - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*JULIANA DA SILVEIRA BARROS RANGEL 518****408242 681,70

SAMANTHA DE JESUS PEREIRA LIMA 118****248001 610,48

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*NATHALIA SILVA RIBEIRO 518****606477 678,34

*NATHALIA VALENTIM JARINA 518****364678 677,08

ALEX LUIZ NUNES DE SOUZA 118****761800 604,20

JULIE CRISTINA DA SILVA 118****180036 602,88

13:33:10Emitido em: 26/03/2019 18

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Engenharia Agronômica - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - Araras

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*GIULIANA BARBOSA AGUILERA 218****819636 593,14

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*GUILHERME GIACOMO LAUTENSCHLAGER PAPESSO 218****911263 588,69

*MICKAEL LOMBARDI DE FREITAS 218****309087 586,29

13:33:10Emitido em: 26/03/2019 19

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Engenharia Civil - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

GUILHERME FERNANDES FELIX DE ALMEIDA 218****811470 621,99

DANIELLE CARDENA PONTES 218****949438 621,74

VITORIA ULISSES DE SOUZA SILVA 318****034974 553,96

JOAO VITOR FERRARESI BARDI 318****783532 549,30

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

RONE AFRO PEREIRA 218****539407 617,35

JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SANCHES 218****881622 611,03

CADO MILLOW MONTEIRO 218****261559 610,98

IGOR DE MELO KAZUMI INOUYE 218****100142 610,66

INGRID GABRIELE DOS SANTOS 318****095449 502,06

CLAYTON SANTOS BARBOSA 318****687908 497,08

PEDRO HENRIQUE ALVES 318****884711 482,29

INGRID CRISTINY PAULA DE JESUS 318****811163 462,64

13:33:11Emitido em: 26/03/2019 20

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Engenharia de Computação - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

JHON WISLIN RIBEIRO CITRON 418****836279 570,23

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

LUDMILLA LIMEIRA SOUSA 418****583154 565,86

RIAN SILVA SANTOS 418****511598 539,16

13:33:11Emitido em: 26/03/2019 21

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Engenharia de Materiais - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*GABRIEL ALVES MARQUES 518****756250 737,99

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*GABRIEL CIANTELLI DAHER 518****372115 737,10

*RICHELLI LOREN DA SILVA 518****495673 736,09

13:33:11Emitido em: 26/03/2019 22

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Engenharia de Produção - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

SERGIO SCOPEL DOS SANTOS 218****245607 658,86

GUILHERME JOAQUIM CORREIA 218****323089 658,17

MARCO ANTONIO DA SILVA AMORIM 218****042045 654,47

*TIAGO SANTOS SILVA 418****695804 649,10

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

PAULO CESAR ALVES DE MIRA JUNIOR 218****367607 651,24

MATEUS SHOITI WATANABE 218****611930 650,57

DIEGO GOMES DOS SANTOS 218****185824 650,40

WALISON MATHIAS DE LUCIA 218****133399 649,73

LEANDRO CARLOS DOLCE 218****886965 648,30

JORGE IGOR HERZOGENRATH DE CARVALHO FILIPINI 418****461754 645,19

ARIANE MACIEL OLIVEIRA 418****130031 639,50

GUILHERME SARDAS DE OLIVEIRA 218****977284 638,44

13:33:11Emitido em: 26/03/2019 23

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Engenharia de Produção - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

NICOLE FERNANDA DE ALMEIDA 418****659158 632,79

LUCAS ANDRE MATEUS PEREIRA 218****724697 565,10

PRISCILLA RIBEIRO DE MORAES 118****963713 543,19

BYANCA JULIANNA AMARO DOS SANTOS 118****560807 541,51

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

GABRIELE ANDRADE DE MENEZES SANTOS 418****147457 627,73

JOAO ROBERTO BARBOSA 418****686604 624,98

ERICA CARLA ALMEIDA DA SILVA 218****878853 560,79

RENATA CAROLINA ARAUJO DE CAMARGO 218****062116 556,16

ABNER NASCIMENTO DOS SANTOS 118****081693 541,45

TALISSI BATISTA DE FREITAS 118****971306 540,13

EVERTON PONTES MARTINS 118****078241 531,86

ANDERSON DA SILVA PEREIRA 118****137091 504,16

13:33:11Emitido em: 26/03/2019 24

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Engenharia Elétrica - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

VITOR HUGO GOUVEIA LIMA 118****223363 536,94

VICTOR BRUNO BRAGA DE AVELAR 118****075080 519,84

TERICK SICHIERI 118****151599 498,04

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*GIOVANNA AMORIM NASCIMENTO 218****048057 670,70

ALEXANDRE AUGUSTO CRNKOWISE DA SILVA 118****588565 483,79

JEZIEL PEDRO DOS SANTOS 118****499849 474,84

WALCY FELICIANO PINTO 118****764231 450,16

MARCELO SILVA FERREIRA 118****869327 446,97

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DE OLIVEIRA 118****826286 433,46

13:33:11Emitido em: 26/03/2019 25

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Engenharia Física - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

GUSTAVO SALES FERREIRA 518****478228 724,80

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

VITOR HENRIQUES MAZUR MATHEUS 518****989570 721,39

LUIZ FERNANDO NABEN 518****893800 719,53

13:33:11Emitido em: 26/03/2019 26

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Engenharia Florestal - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*MARIA FERNANDA MERCADANTE FERREIRA 518****216311 646,24

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*VANESSA DE CASTRO RESENDE 518****751040 645,53

*MARIA GABRIELA DA CRUZ 418****454001 641,73

13:33:12Emitido em: 26/03/2019 27

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Engenharia Mecânica - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*JULIANO DE SOUZA CRUZ 518****416642 721,16

LAURA AMICCI DE FREITAS 418****379890 656,27

RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA 318****148769 500,80

VICTOR GABRIEL DE SOUZA 318****819024 497,53

VICTOR HUGO SANTOS DA CRUZ 118****724751 455,71

ERICK JUNIOR LIMA FARIAS 118****331605 437,36

ANDREW GABRIEL GENUARIO DE LIMA 118****127613 425,57

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*JOAO AUGUSTO AGUIAR RODRIGUES 518****660433 721,03

*AIRTON SALOMAO FREIRE DA SILVA 518****784027 720,94

BRUNO DE CAMPOS RIBEIRO 418****568725 655,19

FELIPE FERNANDES PEREIRA 418****378666 646,50

ALECSANDER CORRER 218****139076 640,11

MATHEUS PEREIRA DA SILVA 218****808487 639,80

LUIZ HENRIQUE LOPES NUNES 218****593720 639,61

GIAN LUCA PIZZIMENTI 418****360217 638,49

ROMULO PEREIRA BIANCHI 218****016050 635,74

ALEXSANDRO NARCISO DE ASSIS 218****451074 633,21

CAIO SEIJI GOMES UCHIDA 218****892571 629,29

WILLIAN RAFAEL FERREIRA VIANA 418****940718 623,40

RENATO DRAGO MILKE 418****618272 621,19

LUIZ GUILHERME COSTA SANTOS 318****049404 452,27

13:33:12Emitido em: 26/03/2019 28

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Engenharia Química - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

LETICIA SILVA FIGUEIREDO 418****724408 630,13

VITOR ANDRE MANGINI FRANCO DA SILVEIRA 418****730630 627,56

MARIANA DA SILVA ROCHA 418****725795 625,21

RAPHAELA DE OLIVEIRA SOUZA 118****987904 564,45

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

AMANDA SONODA NINOMIYA 418****613850 622,85

MELISSA YASMIN HABLE 418****139429 622,83

JOAO PEDRO DA SILVA 418****397691 617,79

FELIPE VIEIRA DA SILVA 418****993958 614,85

GUSTAVO TONIN DE OLIVEIRA 418****053115 607,36

ALINE KIKUCHI DE OLIVEIRA 418****049252 604,84

STEFANIA SALES ROMAO 118****651011 563,16

EDUARDO GUIMARAES OLGADO 118****361108 560,80

13:33:12Emitido em: 26/03/2019 29

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Estatística - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

GABRIELA FERREIRA DE AZEVEDO 218****288734 648,90

YASMIN LUANA FERREIRA CHINATO 218****128786 630,89

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

VITORIA MODESTO 218****101881 626,97

LUCAS FERNANDO DA SILVA 218****126046 623,70

KLEBER SOARES BERNARDES 218****029108 614,80

PEDRO HENRIQUE DE PAULA SABANAY 218****053012 607,60

13:33:12Emitido em: 26/03/2019 30

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Filosofia - Área Básica de Ingresso (ABI) - NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

RUBIA AMARAL FUZATO 218****191146 608,18

*LAYLA BIANCA DA SILVA MIRANDA 118****079824 585,23

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

JONATAS JOSE CARDOSO LOPES 218****325492 598,33

SALIM SANTOS SALES 218****290798 595,56

VITORIA GABRIELA AGUIAR DE SOUZA 118****935448 563,13

MARIANA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA 118****390825 562,36

13:33:12Emitido em: 26/03/2019 31

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Física - Área Básica de Ingresso (ABI) - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

GABRIELA PETINATI 218****660756 647,23

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

EVELY GEISE DA SILVA 218****226820 647,15

GABRIEL APARECIDO VIEIRA CIPRIANO 218****740205 643,01

13:33:12Emitido em: 26/03/2019 32

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Fisioterapia - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

BRUNA CARDOSO DE OLIVEIRA 118****154754 604,06

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

FABIANA SIQUEIRA 118****241368 599,81

GIOVANNA COUTINHO MARTINS 118****185393 595,59

13:33:12Emitido em: 26/03/2019 33

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Geografia - Licenciatura - NOTURNO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*FERNANDO NARCIZO 518****768361 577,89

NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR 418****623061 577,05

*ALINE VALLEJO REVELO DA SILVA 118****970122 542,55

*JOSE AUGUSTO DE SOUSA CARDOSO 4D18****035078 520,39

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

LAURA BOIANI FERNANDES DOS SANTOS 518****555932 576,19

LARA FABIA MARTINS SANTANA SILVA 518****126438 576,14

GUILHERME PAZETTI DE OLIVEIRA 418****424908 570,34

LUCAS HENRIQUE MESSIAS 418****368689 558,49

ANDRE CARLOS RIBEIRO 418****640091 557,33

LETICIA OLIVEIRA CHAVES DE JESUS 118****629446 514,48

KARLA MARIANA NASCIMENTO NOGUEIRA 418****483177 511,85

EMERSON CALIXTO 118****283409 490,30
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(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Gestão e Análise Ambiental - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*LUCAS FALCONI BAGIO 118****165806 554,08

ADRIENE ALVES DA SILVA 118****324416 553,04

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

NATIELY APARECIDA DA SILVA 118****032204 549,44

GUSTAVO ANTONIO LOPES PEREIRA 118****778563 504,41

NIKELY KAROL DOS SANTOS 118****673830 504,30

VITOR HUGO DA ROCHA 118****002498 496,26
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(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Imagem e Som - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

ISABELA DA SILVA TELES 218****749596 676,54

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

BEATRIZ ANDRADE FIORITO 218****800881 663,80

ALTIERES RIBEIRO FARIA 218****707211 660,06
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(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Letras - Espanhol - Licenciatura - NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*NATASHA PIMENTA LEMOS 518****591705 688,56

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

ANA CAROLINA CAPELINI 518****780165 675,98

BARBARA MANZINE 518****682350 673,73

13:33:13Emitido em: 26/03/2019 37

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Letras - Inglês - Licenciatura - NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*JOAO PEDRO GARCIA FERNANDES 518****414257 680,49

LUIZ MIGUEL VANDERLEI DE LIMA 418****695853 496,85

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*MAIRA JULIANA TESSARIN 518****040127 663,99

MIQUEIAS GOMES DOS SANTOS 518****524178 662,86

NOEMI CRISTINA TITO FRANCISCO 118****203726 587,90

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA 118****339185 583,50
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(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Linguística - Bacharelado - VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*ANA CLARA DE CASTRO RIBEIRO 218****913910 552,21

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

LARISSA LIMA CRUZ 218****865369 550,24

LETICIA CAROLINE BUCHIVIESER 218****865830 477,63

13:33:13Emitido em: 26/03/2019 39

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Matemática - Licenciatura - NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

DANIEL SOARES SILVA 218****542953 549,97

RHAY HENRYK PAIUTA 218****453970 543,17

MARIA EDUARDA DE ARAUJO SANTOS 218****340359 523,96

WALLACE MATHEUS DE SOUZA BRANCO 218****410963 512,17

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

GIOVANA RAFAELA LEITE 218****230403 508,53

MARCO ANTONIO CARVALHO 218****289119 504,91

JOAO VITOR ROCHA DOS SANTOS 218****544567 500,49

ALISON AUGUSTO DA SILVA 218****019144 484,00

GLADSON SANTOS PIZZI 218****895021 481,50

CARLA SIMONE THOMAS PEREIRA 218****394890 474,49

THAWANNY CASCIO MACIEIRA GONCALVES 218****933581 464,20

NATHALIA CRISTINA BARBOSA 218****159745 456,69
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(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Matemática - Licenciatura - NOTURNO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*FELIPE PEREIRA DE MELLO 518****636794 593,86

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*GRAZIELLE OLIVEIRA DE CAMARGO 518****811394 563,16

*RAQUEL FRANCIELE DIAS CARLOS 218****814427 560,68

13:33:13Emitido em: 26/03/2019 41

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Medicina - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*VITOR BRASIL PEREIRA PENIDO 418****719617 747,81

*MARIA VITORIA GOMES DA SILVA 218****278339 734,76

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

RAFAEL CABRAL PILI 418****399780 741,94

LUIS AUGUSTO VERONEZZI SAVIOLI 418****787365 739,69

*TATIANA QUINTANILHA SOARES DA SILVA 218****364632 732,86

LAIS BUONFIGLIO 218****740192 732,63
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(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Pedagogia - Licenciatura - MATUTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

BRUNA LUISA FRANCISCO BENEDICTO 318****776387 580,00

FABIANO OLIVEIRA DA CRUZ SOUZA 118****059965 559,24

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

LUA CLARA BARBOSA MAGRI 318****026576 575,66

LUANA BEATRIZ GALIANI 318****520470 575,03

LAURICEIA CRISTINA MACIEL MIGUEL 118****185670 550,44

ANA PAULA TEIXEIRA RIBEIRO 118****807514 548,49

13:33:14Emitido em: 26/03/2019 43

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Pedagogia - Licenciatura - NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*YASMIN ROBERTA MARQUES 218****576834 572,67

MAELY GOMES DA SILVA 118****744867 526,50

ALESSANDRA MARIANA DA SILVA SANTOS 118****325526 519,31

GIOVANNA GERONIMO GONCALVES 118****235826 518,96

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

ISABELLE PEZZAN MARTINS 218****770898 568,69

ARIANE CAROLINE AGUIAR DE SOUZA 218****583527 567,64

JULIANA CANDIDO DA SILVA 118****639413 518,40

JESSICA FRANCOSO CARDOSO 118****567107 513,24

EDIMARA BENEDITA PEREIRA DA SILVA 118****857548 500,31

FERNANDA BARBOSA CRUZ 118****565408 495,10

KELLY CRISTINA DA SILVA 118****720753 492,86

YASMIN DOS SANTOS DE FARIA 118****127577 490,60
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(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Pedagogia - Licenciatura - NOTURNO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*MATHEUS TERUKAZU LEITE HIRASHIMA 418****822361 612,95

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*ALINE ALVES DOS REIS 418****653000 611,16

*VALERIA LARA WALDEMARIN GERMANI 518****558570 611,16

13:33:14Emitido em: 26/03/2019 45

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Psicologia - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

CESAR FERNANDO PIZA 418****354356 688,56

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

PRISCILA SAYURI TAKABAYASHI 418****542526 683,87

LUIZA SANCHES COSTA BOSCO 418****577136 683,19
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(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Química - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*VINICIUS FERNANDO AZEVEDO 518****836938 699,30

JULIANA GUEDES DOS SANTOS 418****999325 649,59

MARIANA VITORIA DE CARVALHO 218****337767 529,72

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*INGRID TELLES DE MIRANDA 518****894170 696,76

*GUILHERME PEREZ SLOMPO 518****147835 695,91

ISABEL FANTINATTO DE SOUZA 418****179986 639,37

VITOR MACEDO SILVA 418****316658 627,16

NUMBIA APARECIDA LIMA 218****293607 528,92

KAYNARA KYNSKY GONCALVES ANDRE 218****740891 516,48
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(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Química - Licenciatura - NOTURNO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*MATEUS HENRIQUE RIBEIRO ALVES 218****355888 568,20

*VICTORIA CAROLINA ALVES FUNES 218****643587 511,70

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*THAIS AGUIAR DIAS 418****662232 593,96

SARAH PIZANI SANGUIM 418****256334 567,60

WOLFGANG CAMILO KIEFER 418****225560 535,16

FERNANDO CEZAR MANZINI BUGALHO 418****768101 535,06
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(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Química - Licenciatura - NOTURNO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

LEANDRO MATOS DOS SANTOS 218****168145 597,08

RODRIGO MOURA ALAMINOS 218****815981 582,18

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

VINICIUS HOLANDA ARJONAS 218****924310 580,52

MATEUS VIEIRA DA CRUZ 218****348715 580,28

PEDRO STEVANINI VAZ 218****060408 570,48

ADRIANO CUNHA DE MEDEIROS 218****837186 570,16

13:33:14Emitido em: 26/03/2019 49

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Terapia Ocupacional - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

JULIANA CRISTINA VENANCIO DA SILVA 218****429417 634,88

LUANA NAIARA FRANCO 218****215986 630,89

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

KAYLA KAROLAYNE CRESPIN RODRIGUES 218****031283 622,33

LIAMARA LOURENCO 218****455748 621,53

ELIVELTON APARECIDO CAETANO 218****429716 621,04

KLEISLA CAVALCANTE DA SILVA 218****075244 614,17

13:33:15Emitido em: 26/03/2019 50

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais-Libras/Língua Portuguesa - Bacharelado - 
INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - São Carlos

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*EDUARDO BARRETO DE OLIVEIRA 218****252529 583,39

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

*WELLINGTON NATAN ALVES DA SILVA 518****498317 583,37

*MARINA SOBRINHA FRAGALI PANE 518****878641 580,31

13:33:15Emitido em: 26/03/2019 51

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).



5ª Chamada - Convocação para a Matrícula

Turismo - Bacharelado - INTEGRAL_MATUTINO_VESPERTINO - Sorocaba

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

Processo Seletivo SiSU 2019

Convocados como Titulares:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

KEVIN WILLIAN DE SOUZA SEVERIANO 418****960314 546,17

GABRIELLE MAXIMO RIBEIRO OLIVEIRA 418****393656 539,14

Convocados como Suplentes:

Nome GRUPO **Insc. ENEM Nota

RAFAELA MARIA MONTORO DO AMARAL 418****550917 524,66

MURILO ANTONIO MIGLIATI 418****607483 518,61

LETICIA HARUMI TOKUNAGA SARROCHE 418****771600 511,84

CAROLINE DE OLIVEIRA VIEIRA 418****830747 509,29

13:33:15Emitido em: 26/03/2019 52

(*)  Candidato(a) compareceu à Manifestação Presencial de Interesse da 4ª 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).


