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MANIFESTAÇÃO DO DERCA SOBRE A EXECUÇÃO DO EDITAL SISU N. 

25/2020 – 1ª EDIÇÃO – 2ª CHAMADA PÚBLICA. 

 

 Em atenção as demanda externas, encaminhadas ao DERCA sobre alegação de 

possíveis inconsistências no processo de matrícula do Edital SISU N. 25/2020 – 1ª 

EDIÇÃO – 2ª CHAMADA PÚBLICA, a Direção do DERCA e a equipe de matrícula 

da DIMATRI, com o objetivo de esclarecer à comunidade sobre tais fatos, reuniram 

presencialmente, no dia 15/10/2021, para realização de nova verificação da 

documentação produzida sobre o referido evento. 

 Após análise criteriosa da referida documentação concluiu-se pela perfeição da 

execução do processo em questão, conforme registro e controle da relação oficial 

disponibilizada pelo MEC e aplicada pelo DERCA/UNIFAP, conforme descrito a 

seguir: 

a) A Chamada Pública do Edital n, 10/2020 SISU, foi realizada no dia 28/02/2020, 

as 14h: 30 min, no Anfiteatro da Unifap,  conforme Anexo IV do referido Edital, 

atendendo a Categoria Cota “PPI + Renda inferior + Escola Pública”, 

havendo 4 (quatro) vagas disponíveis para o curso de Medicina. Para atender 

esta oferta foram convocados candidatos da relação oficial disponibilizada pelo 

MEC de 1 a 40candiatos, obedecendo a proporcionalidade de 10 candidatos para 

cada 1 vaga disponível. 

b) Durante a Chamada Pública do Edital SISU N. 25/2020 – 1ª EDIÇÃO – 2ª 

CHAMADA PÚBLICA, foram convocados 40 (quarenta) candidatos pela ordem 

de classificação da referida relação do MEC. Sendo que, desses candidatos, 

inicialmente foram habilitados os candidatos pela classificação n. 2, 9 e 10, por 

responderem a chamada da equipe responsável e atenderem aos critérios do 

Edital em questão. Após o feito a equipe de matrícula deu sequência ao 

chamamento do 11º ao 40º candidato da relação, não havendo nenhuma 

manifestação de candidatos, dando-se por encerrado ao que dispõe o referido 

 

 



Edital. Restando, portanto, 1 (uma) vaga disponível no curso de Medicina esta 

referida cota que está sendo objeto do atual Edital SISU n. 025/2020 – 

DERCA/UNIFAP.  

c) A Chamada Pública do Edital n, 10/2020 SISU, foi realizada no dia 28/02/2020, 

as 14h: 30 min, no Anfiteatro da Unifap,  conforme Anexo IV do referido Edital, 

atendendo a Categoria Cota “PPI + Independentemente de Renda + Escola 

Pública”, havendo 4 (quatro) vagas disponíveis para o curso de Medicina. Para 

atender esta oferta foram convocados candidatos da relação oficial 

disponibilizada pelo MEC de 1 a 40 candidatos, obedecendo a proporcionalidade 

de 10 candidatos para cada 1 vaga disponível. 

d) Durante a Chamada Pública do Edital SISU N. 25/2020 – 1ª EDIÇÃO – 2ª 

CHAMADA PÚBLICA, foram convocados 40 (quarenta) candidatos pela ordem 

de classificação da referida relação do MEC. Sendo que, desses candidatos, 

inicialmente foram habilitados os candidatos pela classificação n. 3, 4 e 5, por 

responderem a chamada da equipe responsável e atenderem aos critérios do 

Edital em questão. Após o feito a equipe de matrícula deu sequência ao 

chamamento do 6º ao 40º candidato da relação, não havendo nenhuma 

manifestação de candidatos, dando-se por encerrado ao que dispõe o referido 

Edital. Restando, portanto, 1 (uma) vaga disponível no curso de Medicina esta 

referida cota que está sendo objeto do atual Edital SISU n. 025/2020 – 

DERCA/UNIFAP.  

IMPORTANTE. Ressaltamos pela necessidade de que todos os candidatos ao 

cadastrarem seus e-mails pessoais para matrícula que sejam utilizados fielmente 

na comunicação com o DERCA, não podendo usar quaisquer outros e-mails 

nesse processo de comunicação evitando transtornos para o próprio candidato 

quanto esta IES. 

Assim sendo, ratificamos a perfeição e lisura do processo em questão 

assegurando que foram obedecidos todos os trâmites exigidos pelo edital do 

referido certame. 

                                    

                                                   Macapá, 19 de Janeiro de 2021. 

Atenciosamente, 

                                                       

Edmilsan de Jesus Cardoso 

Diretora do DERCA 
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