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EDITAL Nº 1/2020 - PROEC (11.01.08) 

Terceira Chamada para Matrícula 
 

 

Divulga a terceira convocação de candidatos/as para 
realizar matrícula na Escola Preparatória da UFABC – 
EPUFABC – ano letivo 2020. 

 

1. DA MATRÍCULA 

 
1.1. Não haverá matrícula presencial devido à suspensão por tempo indeterminado das 
atividades acadêmicas e administravas presenciais da UFABC, conforme divulgação realizada 
pela Reitoria da Universidade no dia 25/03/2020. 

 
1.2. Cronograma de matrícula da Terceira Chamada. 

 

Ação Data 

Solicitação de matrícula online – as orientações serão 
enviadas para o e-mail informado na inscrição 

Até 08/06/2020, 12h 

Em caso de dificuldades na solicitação de matrícula online, 
prazo para informar por e-mail  

Até 07/06/2020, para 
extensao@ufabc.edu.br 

Resultado da Comissão de Verificação de Autodeclaração e 
Heteroidentificação Étnico-racial 

09/06/2020, 14h30 em 
http://proec.ufabc.edu.br 

Apresentação de Recurso contra o Resultado da Comissão 
de Verificação de Autodeclaração e Heteroidentificação 
Étnico-racial - por e-mail 

09/06/2020, da publicação do 
resultado até 22h, para 
extensao@ufabc.edu.br 

Resultado da Matrícula e final da Comissão de Verificação 
de Autodeclaração e Heteroidentificação Étnico-racial 

10/06/2020, a partir das 21h 

http://proec.ufabc.edu.br 

Orientações sobre atividades da EPUFABC a distância para 
candidatos/as com Matrícula Aceita 

Até 12/06/2020 

 

http://www.ufabc.edu.br/component/tags/tag/coronavirus-informes-da-reitoria
mailto:extensao@ufabc.edu.br
http://proec.ufabc.edu.br/
mailto:extensao@ufabc.edu.br
http://proec.ufabc.edu.br/
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1.3. Os/As convocados/as receberão mensagem de extensao@ufabc.edu.br (UFABC - Pró-
reitoria de Extensão e Cultura) no e-mail informado na inscrição com as orientações para 
solicitação de matrícula online. 

1.3.1. A documentação prevista no item 10 do Edital (clique para acessar) deverá ser enviada 
em formato de arquivo pdf ou de imagem (extensões: jpg, jpge ou png). 

1.3.2. Todos/as convocados/as também deverão enviar foto 3x4 em formato de arquivo de 
imagem (jpg, jpge ou png). 

1.3.3. Convocados/as da categoria “Autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) e indígenas” 
deverão enviar vídeo com sua própria imagem e voz dizendo nome completo e como se 
autodeclara (preto/a ou pardo/a). 

1.3.3.1. Candidatos/as que se declaram indígenas devem encaminhar documentação 
comprobatória da sua tribo ou emitida pela FUNAI. 

 

1.4. Somente será possível concluir a solicitação de matrícula online se o/a convocado/a 
encaminhar toda a documentação solicitada. 

1.4.1. O/a convocado/a deve se programar para solicitar matrícula nos primeiros dias, a fim de 
evitar problemas e ter tempo hábil para solucionar eventuais dificuldades e/ou dúvidas. 

 

1.5. Candidato/a convocado/a que tiver dificuldades na solicitação de matrícula deverá enviar 
mensagem de e-mail para extensao@ufabc.edu.br até o dia anterior ao prazo final. 

 

1.6. O/A candidato/a não solicitar matrícula no período previsto no item 1.2 implica na 
desistência automática da vaga e na desclassificação do processo seletivo. 

 

1.7. A Pró-reitoria de Extensão e Cultura analisará se os documentos estão de acordo com o 
Edital (clique para acessar). 

1.7.1. A inexatidão e/ou irregularidades de documentação eliminam o/a candidato/a do 
processo seletivo. 

1.7.2. O resultado da análise dos documentos indicará se a matrícula do/a convocado/a foi 
aceita ou não. 

 

 

2. DA VERIFICAÇÃO DE CANDIDATOS/AS AUTODECLARADOS/AS 

 

2.1. A Comissão de Verificação de Autodeclaração e Heteroidentificação Étnico-racial analisará 
o vídeo e, se necessário, a documentação (RG e foto 3x4) dos/as convocados/as da categoria 
“Autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) e indígenas” em substituição à entrevista prevista 
no item 6.2.4 do Edital (clique para acessar). 

mailto:extensao@ufabc.edu.br
http://proec.ufabc.edu.br/images/editais-e-formularios/todos-os-editais/001-2020_Selecao_EPUFABC/edital_1_2020_proec_epufabc_alterado_06_03_2020.pdf
mailto:extensao@ufabc.edu.br
http://proec.ufabc.edu.br/images/editais-e-formularios/todos-os-editais/001-2020_Selecao_EPUFABC/edital_1_2020_proec_epufabc_alterado_06_03_2020.pdf
http://proec.ufabc.edu.br/images/editais-e-formularios/todos-os-editais/001-2020_Selecao_EPUFABC/edital_1_2020_proec_epufabc_alterado_06_03_2020.pdf
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2.1.1. A Comissão tem como finalidade verificar a veracidade da autodeclaração Étnico-racial 
prestada por candidatos negros/as (pretos/as e pardos/as) e indígenas e é composta por 
servidores da UFABC, preferencialmente por membros do Núcleo de Estudos Africanos e 
Afro-Brasileiros da UFABC/NEAB com reconhecida capacitação e atuação na área. 

2.1.2. No ato da verificação a comissão considerará apenas os aspectos fenotípicos, marcados 
por traços negróides, relativamente à cor da pele (preta ou parda) e aos aspectos físicos 
predominantes, como critério para validação da autodeclaração dos/as candidatos/as. 

2.1.3. A comissão será composta por, no mínimo, três membros da Comissão de Verificação de 
Autodeclaração e Heteroidentificação Étnico-racial. 

 

2.2. Será assegurado aos/às candidatos/as o direito à apresentação de recurso contra o 
resultado da Comissão. 

2.2.1. O/A candidato/a que desejar apresentar recurso deverá encaminhar mensagem de 
texto, por e-mail para extensao@ufabc.edu.br. 

2.2.2. É obrigatório que o assunto do e-mail contenha os dizeres: “EPUFABC 2020 Recurso 
Comissão Nome do(a) candidato(a)” 

2.2.3. Análise dos recursos: será instituída nova Comissão de Verificação de Autodeclaração e 
Heteroidentificação Étnico-racial com membros diferentes da primeira em sua 
composição, que farão o procedimento de verificação previsto no item 2.1. 

 

 

3. CANDIDATOS/AS CONVOCADOS/AS 

 

3.1. Total de 1 (um) candidato/a convocado/a da categoria Ampla concorrência, Campus Santo 
André - Noturno: 18h45 às 22h45 (AC - S.A. - Noturno). 

 

RG Nome (AC - S.A. - Noturno) Nota Classificação Situação 

520850725 Renata Silva Penteado 41,34 149 Convocado/a para matrícula 

 

 

3.2. Total de 1 (um) candidato/a convocado/a da categoria Ampla concorrência, Campus Santo 
André - Vespertino: 13h30 às 18h (AC - S.A. - Vespertino).  

 

RG Nome (AC - S.A. - Vespertino) Nota Classificação Situação 

570612068 Mateus Santos Alves 37,98 144 Convocado/a para matrícula 

 

 

mailto:extensao@ufabc.edu.br
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3.3. Total de 3 (três) candidatos/as convocados/as da categoria Ampla concorrência, Campus 
São Bernardo - Vespertino: 13h30 às 18h (AC - SBC - Vespertino). 

3.3.1. Vagas não preenchidas pela categoria Autodeclarados(as), pretos(as), pardos(as) ou 
indígenas, mesmo Campus e período.  

 

RG Nome (AC - SBC - Vespertino) Nota Classificação Situação 

504818892 Fernando dos Santos Alves 27,14 160 Convocado/a para matrícula 

507085942 Gabriela Romanini Silva 27,1 161 Convocado/a para matrícula 

535917119 Natalie Lemes Morbeck 26,52 162 Convocado/a para matrícula 

 

 

3.4. Total de 4 (quatro) candidatos/as convocados/as da categoria Autodeclarados(as) 
pretos(as), pardos(as) e indígenas, Campus Santo André - Noturno: 18h45 às 22h45 (PPI - S.A. 
- Noturno).  

 

RG Nome (PPI - S.A. - Noturno) Nota Classificação Situação 

436087637 Robson de Lima Freitas 36,40 92 Convocado/a para matrícula 

490823762 Vinicius Lopes Pereira 36,34 93 Convocado/a para matrícula 

390291535 Gustavo da Silva Soares 36,34 94 Convocado/a para matrícula 

396151735 Debora Cantalicio da Silva 36,34 95 Convocado/a para matrícula 

 

 

3.5. Total de 3 (três) candidatos/as convocados/as da categoria Autodeclarados(as) pretos(as), 
pardos(as) e indígenas, Campus Santo André - Vespertino: 13h30 às 18h (PPI - S.A. - 
Vespertino).  

 

RG Nome (PPI - S.A. - Vespertino) Nota Classificação Situação 

568095169 Kailaine Heloise Gonçalves de Souza 29,72 84 Convocado/a para matrícula 

2008856849 Maria Susyane do Nascimento 29,37 85 Convocado/a para matrícula 

601656362 Thaissa da Silva Gomes 29,34 86 Convocado/a para matrícula 

  

 

Santo André, 03 de junho de 2020. 
 
 
 

LEONARDO JOSÉ STEIL 
Pró-reitor de Extensão e Cultura 


