
TUTORIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - SiSU UFMA 

 

1. O(a) candidato(a) deverá acessar o Sistema de Pré-Matrícula 
 

 

 
2. Fazer o login no sistema com CPF e senha 

 
 

 
3. Clicar no botão “Interpor recurso” 

 

https://ingresso.ufma.br/


4. Leia com atenção as orientações gerais da página de interposição de recursos. 

Lembre-se que é obrigatório o preenchimento do “Anexo VI - Requerimento para recurso” do edital. 

ATENÇÃO!!! O candidato deverá interpor recurso para cadas uma das seguintes bancas que for indeferido: 

- Banca Examinadora de documentos/renda 

- Comissão de heteroidentificação racial 

* Em caso de indeferimento pela Comissão de heteroidentificação racial, não será aceito o envio de novo 
vídeo na na fase recursal. 

- Perícia médica da pessoa com deficiência (PCD) 

5. Clique em “enviar arquivos” para fazer o upload do documento. 
 
 

6. Para cada situação de indeferimento, haverá a instrução/parecer da banca. Portanto, faça o upload/envio 

do documento conforme a orientação. 
 



 
 

7. Após realizar o envio dos arquivos solicitados pela banca, clique em “Enviar Documentação” para finalizar 

a interposição do recurso. 

 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 O(A) candidato(a) deverá interpor recurso, separadamente, para cada uma das bancas, 

comissões e perícia médica PCD que indeferiu a respectiva documentação. 

 Para os recursos contra a decisão da Perícia Médica PCD, o(a) candidato(a) deverá 

enviar novo laudo/exames, conforme orientação da comissão. E não deve esquecer de 

indicar no requerimento a cidade para avaliação presencial, em caso de convocação. 

 Quer conhecer mais sobre a UFMA? Acesse o Guia do Estudante 2022! 

https://portalpadrao.ufma.br/proen/documentos-para-upload/guia-estudante-2022_compressed.pdf
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