
 

 
PROCESSO SELETIVO SISU 

2021/1 

 

Calendário de Matrícula e  

Chamadas Subsequentes - Retificado 

 

Matrícula da Chamada Regular – 1ª chamada 

Matrícula da chamada regular (1ª chamada) – Envio de 
documentos. 

A partir do dia 19 de abril até às 13h do dia 21 de abril/2021 

Publicação da Pré-Homologação da matrícula da chamada 
regular (1ª chamada)   

A partir das 19h do dia 22 de abril/2021 

Período de retificação da matrícula da chamada regular (1ª 
chamada)   

A partir das 19h do dia 22 de abril até às 19 horas do dia 23 
de abril/2021 

Publicação da Homologação final da matrícula da chamada 
regular (1ª chamada)   

A partir das 19h do dia 26 de abril/2021 

 

 

 

 

 



 

Matrícula da 2ª chamada  

Convocação para matrícula em 2ª chamada A partir das 20h do dia 27 de abril/2021 

Matrícula da 2ª chamada – Envio de documentos A partir do dia 27 de abril até às 19h do dia 28 de abril/2021 
Publicação da Pré-Homologação da matrícula em 2ª 
chamada   

A partir das 19h do dia 29 de abril/2021 

  

Período de retificação da matrícula em 2ª chamada   A partir das 19h do dia 29 de abril até às 19 horas do dia 30 
de abril/2021 

Publicação da Homologação final da matrícula em 2ª 
chamada   

A partir das 19h do dia 04 de maio/2021 

 

Matrícula da 3ª chamada  

Convocação para matrícula em 3ª chamada A partir das 19h do dia 04 de maio/2021 

Matrícula da 3ª chamada – Envio de documentos A partir do dia 04 de maio até às 19h do dia 05 de 
maio/2021 

Publicação da Pré-Homologação da matrícula em 3ª 
chamada   

A partir das 19h do dia 07 de maio/2021 

  

Período de retificação da matrícula em 3ª chamada   A partir das 19h do dia 07 de maio até às 19 horas do dia 10 
de maio/2021 

Publicação da Homologação final da matrícula em 3ª 
chamada   

A partir das 19h do dia 12 de maio/2021 

 

 


