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OBJETIVO DO PROCESSO 

O processo “Matrícula” tem por objetivo a realização da matrícula daqueles           
candidatos aptos ao preenchimento da vaga. 

 
DEFINIÇÕES E SIGLAS 

 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Id Atividade Ator Descrição 

1 Apresentar 
documentação 

Candidato Apresentação presencialmente na 
Secretaria Acadêmica a documentação 
(cópia simples acompanhada de original 
ou cópia autenticada) ou enviar a 
documentação em formato digital pelo 
sistema de matrícula condicional no 
sistema GURI. 

2 Analisar 
documentação 
recebida 

Secretaria Acadêmica Analisar a documentação recebida 
presencialmente ou via GURI de acordo 
com o edital e legislação vigente.  

3 Solicitar 
complementação 
de documentação 

Secretaria Acadêmica Após análise da documentação, caso o 
candidato não apresente algum 
documento ou apresente algum 
documento incorreto ou ilegível, a 
Secretaria Acadêmica informa ao 
candidato os documentos que será 
necessário complementar.  
 

4 Complementar 
documentação 

Candidato Candidato deverá apresentar a 
documentação solicitada pela Secretaria 
Acadêmica. 
 
Caso a apresentação da documentação 
tenha sido presencial, a complementação 
também deverá ser presencial. Caso a 
apresentação tenha sido via web, a 
complementação também deverá ser via 
web. 

5 Analisar laudo 
médico e exames 
complementares 

Comissão de Validação 
PCD 

Candidato deve se apresentar para 
comissão de validação verificar se o laudo 
médico atestam a condição de deficiência 
declarada pelo candidato. 

6 Emitir parecer Comissão de Validação 
PCD 

Preencher o formulário padrão 
disponibilizado pela PROGRAD. 

7 Analisar 
autodeclaração de 

Comissão de Validação 
PPI 

Candidato deve se apresentar para 
comissão de validação verificar se o 

 



 

raça/etnia candidato apresenta características 
fenotípicas condizentes com sua 
auto-declaração. 

8 Emitir parecer Comissão de Validação 
PPI 

Preencher o formulário padrão 
disponibilizado pela PROGRAD. 

9 Analisar 
documentação para 
comprovação de 
renda 

Comissão de Validação e 
análise de renda 

Candidato deve se apresentar para 
comissão de validação verificar se a renda 
familiar bruta declarada pelo candidato é 
inferior à 1,5 salários mínimo. 

10 Emitir parecer Comissão de Validação e 
análise de renda 

Preencher o formulário padrão 
disponibilizado pela PROGRAD. 

11 Verificar condições 
necessárias à 
matrícula 

Secretaria Acadêmica Verificar se foi apresentada toda a 
documentação requisitada no termo de 
adesão e se o candidato obteve parecer 
favorável das comissões de validação 
conforme modalidade de vaga. 

12 Indicar resultado 
provisório da 
solicitação de 
matrícula 

Secretaria Acadêmica Informar no sistema GURI o resultado 
provisório da solicitação de matrícula de 
cada candidato. Gerar relatório de 
resultado provisório das solicitações de 
matrícula e enviar para Divisão de 
Processos Seletivos.  

13 Publicar resultado 
provisório 

Divisão de processos 
seletivos 

Publicar no site do SISU os resultados 
provisórios de solicitações de matrícula 
enviados pelas Secretarias Acadêmica 

14 Consultar resultado Candidato Acesso o site do SISU para verificar o 
resultado da solicitação de recurso.  

15 Interpor recurso Candidato Preencher o formulário de recurso e 
enviar para o e-mail 
recursos.sisu@unipampa.edu.br 
 
*Está sendo migrado para o GURI. 

16 Emitir parecer Comissão Institucional Reunir a comissão institucional para 
analisar o recurso e emitir parecer 
conforme modelo de formulário.  

17 Divulgar resultado 
final da solicitação 
de matrícula 

Divisão de processos 
seletivos 

Publicar no site do SISU os resultados 
finais das  solicitações de matrícula após 
análise dos recursos. 

18 Matricular no GURI Secretaria Acadêmica Confirmar a matrícula no SIE e vincular ao 
componentes curriculares de primeiro 
semestre do curso. 
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

● Resolução CONSUNI/UNIPAMPA Nº 29, de 28 de abril de 2011 – Normas de             
Graduação 

● Calendário Acadêmico 
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Dono do processo Pedro Daniel da Cunha Kemerich 

E-mail prograd@unipampa.edu.br 

Telefone/Ramal  

Líder de Melhoria Fabrício Medina e Bruno Martinato 

E-mail prograd@unipampa.edu.br 

Telefone/Ramal  

 
 
ANEXOS 

 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res.-29_2011-Normas-B%C3%A1sicas-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o2.pdf

