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P: Fui selecionado em uma vaga pra UFSB. O que faço? 
R: A coisa mais importante é encontrar a página do processo seletivo no qual foi aprovado 
no site da UFSB, e uma vez encontrada, acompanha-la diariamente, lendo todos os 
documentos publicados lá. 
 
P: Como acho a página do processo seletivo no site da UFSB? 
R: Acesse www.ufsb.edu.br. Role a página inicial até chegar no bloco “Editais”. Nele, 
procure pelo nome do processo seletivo que você foi aprovado, por exemplo, se foi o SiSU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Onde acho os documentos que preciso para matrícula? 
R: No edital, assim como todas as outras informações do processo seletivo. É mandatório 
ler o edital inteiro! A documentação para cada modalidade de concorrência consta em 
anexo do edital. 
 
P: Durante a pandemia terá atendimento presencial para matrícula? 
R: Não. A matrícula, desde o início da pandemia, está sendo feita completamente on-line. 
O estudante deverá ver o prazo para matrícula de acordo com a chamada em que foi 
convocado (o cronograma consta no edital), e enviar seus documentos por e-mail. Os 
endereços de e-mail para envio constam no edital. 
 
P: Devo enviar os originais e cópias dos documentos por e-mail? 
R: Não é possível enviar documentos originais por e-mail, pois a partir do momento que se 
tira uma foto ou se escaneia um documento original, essa foto ou arquivo escaneado trata-
se de cópia do documento original. 
 

http://www.ufsb.edu.br/


P: Não sei tirar fotos ou escanear os documentos. Poderiam me orientar? 
R: Claro! Foi pensando nisso que disponibilizamos o seguinte passo-a-passo: 

https://ufsb.edu.br/images/pró-reitorias/PROGEAC/DPA/Instruções.pdf. 
  
P: Enviei os documentos da matrícula por e-mail. Ainda preciso entregar 
presencialmente durante a pandemia? 
R: Não. Não haverá, em hipótese alguma, entrega de documentos físicos neste momento. 
 
P: Li o edital todo e todos os documentos da página do processo seletivo e ainda 
estou com dúvidas. Com quem posso falar? 
R: Com a Coordenação de Seleções e Percursos Acadêmicos, através do e-mail 
csp@ufsb.edu.br. Nosso tempo de resposta médio é de 1 dia útil. 
 
P: Fui convocado para verificação de autodeclaração étnico-racial, mas não pude 
acessar a sessão virtual no dia/hora agendados. O que devo fazer? 
R: Aguardar o prazo de recurso para entrar com recurso informando a justificativa (com os 
documentos que comprovem ela) para o não comparecimento. Caso o recurso seja 
deferido, você terá uma nova chance de realizar a verificação de autodeclaração. 
 
P: Qual a data/prazo para recurso contra a não-homologação na comissão de 
verificação de autodeclaração étnico-racial? 
R: As datas e prazos são divulgados no resultado da verificação étnico-racial. Basta 
acompanhar a página do processo seletivo diariamente. 
 
P: Por que meu nome não aparece na Chamada Geral, sendo que eu fui convocado 
na 1ª Chamada? 
R: A Chamada Geral é uma nova convocação para preenchimento das vagas 
remanescentes após a homologação de matrícula dos convocados na 1ª chamada, ou 
seja, se você já foi aprovado e teve matrícula homologada na 1ª chamada, seu nome não 
estará na Chamada Geral. 
 
P: Já estou com minha matrícula homologada. Quando terei meu número de 
matrícula? 
R: Basta verificar no cronograma, disponível no edital do processo seletivo, pelo item 
“ ublica  o da rela  o final de  atr culas ho ologadas”. Nessa publica  o final constar o 
os números de matrículas dos estudantes. 

https://ufsb.edu.br/images/pró-reitorias/PROGEAC/DPA/Instruções.pdf
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