
 

Edital nº 02/2021 – Retificação do Edital nº 01/2021 – Datas de Inscrição, Matrícula e Lista de Espera 

Processo Seletivo SISU 2021 

 

O reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, considerando a prorrogação do período de inscrições para o 
Processo Seletivo SISU 2021, divulgado pelo MEC no dia 09/04/2021, o que acarreta alterações nos cronogramas nas 
fases posteriores do Processo Seletivo, resolve retificar o Edital nº 01/2021 – Processo Seletivo SISU 2021/1. 

 

1. No subitem 4.1, DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO (SISU), do Edital nº 01/2021 – Processo 
Seletivo SISU 2021/1, ONDE SE LÊ: 

 

4.1. As inscrições no SiSU deverão ser efetuadas no período de 06 de abril de 2021 até as 23 horas e 59 minutos do 
dia 09 de abril de 2021, observado o horário oficial de Brasília-DF, exclusivamente pela internet, por meio do Portal 

do Ministério da Educação, no endereço eletrônico: http://sisu.mec.gov.br/, conforme edital n° 83, de 13 de 
novembro de 2018, da Secretaria de Educação Superior do MEC. 

 
LEIA-SE: 

 

4.1. As inscrições no SiSU deverão ser efetuadas no período de 06 de abril de 2021 até as 23 horas e 59 minutos do 
dia 14 de abril de 2021, observado o horário oficial de Brasília-DF, exclusivamente pela internet, por meio do Portal 

do Ministério da Educação, no endereço eletrônico: http://sisu.mec.gov.br/, conforme edital n° 83, de 13 de 
novembro de 2018, da Secretaria de Educação Superior do MEC. 

 

2. No item 6, DAS CHAMADAS, do Edital nº 01/2021 – Processo Seletivo SISU 2021/1, ONDE SE LÊ: 
 

O processo seletivo do SiSU referente à edição de 2021 será constituído de uma única chamada, a realizar-se no dia 
abaixo: 

Chamada regular  13 de abril de 2021 

 

LEIA-SE: 

 
O processo seletivo do SiSU referente à edição de 2021 será constituído de uma única chamada, a realizar-se no dia 

abaixo: 

Chamada regular 16 de abril de 2021 

 

 
3. No item 7, DA MATRÍCULA, do Edital nº 01/2021 – Processo Seletivo SISU 2021/1, ONDE SE LÊ: 

 
A matrícula dos candidatos será online, no formato remoto, através da Central do Candidato, no link 

https://academico.uergs.edu.br/core/candidato, referente à edição de 2021, feita a partir das listas dos classificados 

emitidas pelo SiSU, obedecendo ao calendário divulgado pela SESu/MEC, cujas datas seguem abaixo:  
 

Chamada regular Dias 14 de abril a 19 de abril de 2021 

 

LEIA-SE: 
 

A matrícula dos candidatos será online, no formato remoto, através da Central do Candidato, no link 

https://academico.uergs.edu.br/core/candidato, referente à edição de 2021, feita a partir das listas dos classificados 
emitidas pelo SiSU, obedecendo ao calendário divulgado pelo MEC, cujas datas seguem abaixo:  

 

Chamada regular Dias 19 de abril a 23 de abril de 2021 
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4. No subitem 10.1, DA LISTA DE ESPERA, do Edital nº 01/2021 – Processo Seletivo SISU 2021/1, ONDE SE LÊ: 

 

10.1 Para constar da lista de espera que trata o item 10, o candidato deverá obrigatoriamente confirmar no site do 

SiSU (http://sisu.mec.gov.br/) o interesse na vaga, durante o período especificado pela SESu/MEC, cuja data segue 

abaixo:  

Declaração de Interesse em participar da Lista de Espera 

A partir de 13/04/2021 até as 23 

horas e 59 minutos do dia 
19/04/2021 

 

LEIA-SE: 
 

10.1 Para constar da lista de espera que trata o item 10, o candidato deverá obrigatoriamente confirmar no site do 

SiSU (http://sisu.mec.gov.br/) o interesse na vaga, durante o período especificado pelo MEC, cuja data segue abaixo:  

Declaração de Interesse em participar da Lista de Espera 

A partir de 16/04/2021 até as 23 

horas e 59 minutos do dia 

23/04/2021 

 

 
Porto Alegre, 12 de abril de 2021. 

 

 

Leonardo Alvim Beroldt da Silva 

Reitor 
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