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O Resultado do 
Enem saiu?! O 

que eu faço 
agora? 

Calma, amigo! Eu, a Prograd,  
ajudo você. Agora que já sabe a 

sua nota no Enem, você se inscreve 
para o Sisu no site sisu.mec.gov. 
Lá você escolhe os cursos e as 

Universidades em que quer 
concorrer a uma vaga. Preste 

muita atenção ao se inscrever!

Você pode me explicar 
o que eu devo observar 

na hora da minha 
inscrição no Sisu, 

Prograd?
Claro! Primeiro, você deve 

acessar o termo de adesão no 
site sisu.ufes.br e atentar para 
as vagas ofertadas por curso e 

para o(s) semestre(s) de 
ingresso. 

Legal! Já acessei o 
termo de adesão e 

escolhi o meu 
curso, e agora?

O próximo passo é você saber a 
modalidade em que se enquadra. 

No link abaixo estão todos os critérios e 
exigências das modalidades. Realizada 

sua inscrição no Sisu, é torcer e aguardar 
o resultado.

sisu.ufes.br/duvidas-frequentes 

ENQUANTO ISSO, APÓS O RESULTADO DO ENEM...



Acabei de saber que o 
resultado da chamada 
regular do Sisu já está 
disponível! Onde eu 

vejo? Preciso saber se 
passei!

O resultado da Chamada Regular 
da Ufes é divulgado no site 

www.sisu.ufes.br. É só acessar e 
procurar seu nome nos editais 

para saber se foi aprovado.  

Achei! Meu nome está 
como aprovado na 
chamada regular!

E eu?! Meu nome não 
está como aprovado na 

chamada regular! E 
agora? Ainda tenho 

chance? Não perca as esperanças! 
Você pode manifestar interesse na lista de espera, 
mas isso não significa que você automaticamente 

terá uma vaga. 
Convocamos os candidatos da lista de espera 
quando as vagas não são preenchidas pelos 

candidatos da chamada regular. Portanto, continue 
na torcida!

Parabéns! Agora você deve 
aguardar os Editais de 

Convocação no site 
sisu.ufes.br/editais para se 

matricular! Dica importante: leia 
os editais com muita atenção!

na torcida!

DICA:
Fique atento ao app do sisu para 
acompanhar sua inscrição, que se 

encontra no link do QR abaixo:

Google Play App store



Depois de ler o edital, vi 
que tenho que fazer a 

“Manifestação de Interesse 
Obrigatória (MIO)”. O que 

é isso?

A MIO é a confirmação do seu 
interesse na vaga da Universidade, 

sendo etapa obrigatória do processo. 
Mas não acaba aí, após a realização 

da MIO, você deve observar as outras 
orientações que estão estipuladas 

nos editais e segui-las.
Importante: quem não faz a MIO 

está fora do jogo!

Pronto, fiz a 
manifestação de 

interesse, e agora?

Agora você deve acessar o portal do candidato 
no link abaixo, enviar seus documentos online 

e aguardar a Confirmação de Matrícula 
Presencial (CMP) com a data, o local e a hora 

em que você deve comparecer para efetuar as 
comprovações/verificações de matrícula.

Organize seus documentos e seja bem-vindo à 
Universidade! 

Ei, e eu?! Não esqueça de mim! 
Estou na lista de espera e 

acabou de sair uma chamada 
de convocação dos candidatos 

da lista para uma Sessão de 
Matrícula, o que é isso? 

A Sessão de Matrícula é uma reunião para 
checar a possibilidade de realização de 

matrícula em que são convocados 
candidatos em número superior às vagas 

existentes. Boa Sorte! 
No dia da sessão, siga todas as instruções e 

preste bem atenção!

sisu.ufes.br/manifestacao-de-interesse-obrigatoria-vaga

FIM.



QUAIS SÃO AS MODALIDADES DE COTAS NA UFES?

As vagas oferecidas pelo Processo Seletivo SiSU/Ufes, reservadas pela Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 
(Reserva de Vagas para Escola Pública), assim como pela Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 (Pessoa Porta-
dora de Deficiência), serão distribuídas conforme o Termo de Adesão, de acordo com a nomenclatura a seguir:

Modalidade L1  
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 brasileiras.

Modalidade L2  
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, 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 brasileiras.

Modalidade L5  
Candidatos que, independentemente da renda familiar, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 
escolas públicas brasileiras.

Modalidade L6  
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda familiar, tenham 
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras.

Modalidade L9  
Modalidade 2df: 
Candidatos com deficiência, 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 brasileiras.

Modalidade L10  
Modalidade 1df: 
Candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, 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 brasileiras.

Modalidade L13  
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda familiar, tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escolas públicas brasileiras.

Modalidade L14  
Candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda 
familiar, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras.

candidatos com renda familiar 
bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo.

candidatos autodeclarados 
pretos, pardos ou indígenas

candidatos que tenham 
cursado integralmente o Ensino Médio 
em escolas públicas brasileiras.

candidatos com deficiência.

SUPERLEGENDAS


