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Como insCrever-se no sisu 2012.2 

 

Vai participar do Processo Seletivo da UFRB para entrada no segundo semestre 

deste ano? 

Então, inscreva-se no SISU – Sistema de Seleção Unificada, no período de 18 a 22 

de junho. 

 

Se inscrever no SISU, é super fácil. Veja como proceder: 

Acesse o site www.sisu.mec.gov.br no período de 18 a 22 de junho e informe o 

número de inscrição do ENEM 2011 e a senha. 

Esqueceu a senha? Não tem problema! O portal do SISU disponibiliza todas as 

informações que precisa. 

 

A primeira coisa a fazer é confirmar os dados para o SISU entrar em contato com 

você. Depois da atualização você está pronto para começar sua inscrição. 

 

Pronto! Agora chegou à etapa mais importante, você terá que escolher por até dois 

cursos da UFRB que realmente queira estudar.  

Mas lembre-se, escolha como primeira opção o curso de sua preferência, pois mesmo 

que você seja selecionado na sua 2ª opção, continuará concorrendo ao curso da 1ª 

opção. 

 

Próximo passo é definir a modalidade que deseja concorrer. A UFRB disponibiliza 04 

modalidades para políticas afirmativas. Sendo: 

 Candidatos autodeclarados indígenas ou descendentes de indígenas que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em instituições públicas de ensino. 

 Candidatos autodeclarados pretos ou pardos e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em estabelecimentos da rede pública de ensino. 

 Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas. 

 Professores em atividade na rede pública de educação básica sem formação 
adequada à LDB-9394/96. 

Este passo é importantíssimo! Fique atento à ação afirmativa que escolher, pois você terá que 
comprovar, no período da matrícula, se realmente se encaixa na modalidade escolhida, caso 
contrário, perderá a vaga. 
 
 
Após a escolha da modalidade confirme os dados do curso que escolheu, veja a 

documentação exigida para matrícula e clique em “CONFIRMAR MINHA INSCRIÇÂO”. 
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Fácil, não foi? Mas não para por aí! 

Você poderá acompanhar sua classificação durante todo o período de inscrição para 

avaliar sua chance. 

E, terá também que acompanhar os resultados. 

O primeiro será divulgado no dia 25 de junho (depois do São João). 

Se você for classificado, terá que comparecer na sede da UFRB, em Cruz das 

Almas/BA entre os dias 29/06 e 09/07. 

Mas, não perca o prazo! 

Depois deste dia, as vagas não preenchidas voltam para o Sistema, o qual divulgará 

uma nova chamada no dia 13/07, com matricula nos dias 17 e 18/07.  

Com isso suas chances aumentam! 

 

Mas, se você não foi classificado em nenhuma das chamadas, o que fazer? 

Nada de desistir! 

Acesse novamente o site do SISU – pois assim estará manifestando interesse em 

participar da Lista de Espera. Mas, só valerá se acessar entre os dias 13 a 19/07. E, a 

partir deste dia terá que acompanhar as informações sobre o Cadastro Seletivo em 

nossos sites www.ufrb.edu.br/prosel e www.ufrb.edu.br/dicasenem 

 

Marque as datas em sua agenda! 

 

Não perca os prazos e lembre-se: 

A UFRB é para você! 

 


