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AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PRG nº 8/2022 

 
3ª Chamada da Lista de Espera – SiSU 1ª EDIÇÃO/2022 

CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO 
 
 
A PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias e em conformidade com a Resolução CONSEPE/UFPB nº 02/1996 e a Resolução 
CONSEPE/UFPB nº 29/2020, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital PRG nº 8/2022, que trata do 
cadastramento obrigatório referente à 3ª Chamada da Lista de Espera – SiSU 1ª EDIÇÃO/2022, que 
 
 
ALTERA a redação do subitem 1.10: 
 
Onde se lê: 
1.10 Esse edital seguirá as datas e horários expostos na Tabela Anexo XVI, incluindo a data dos 
candidatos retardatários (dia 22/04/2022) e da retificação de documentação (25/04/2022). 
 
Leia-se:  
1.10 Esse edital seguirá as datas e horários expostos na Tabela Anexo XVI, incluindo a data dos 
candidatos retardatários (dia 25/04/2022) e da retificação de documentação (27/04/2022. 
 
 
ALTERA a redação do subitem 4.1: 
 
Onde se lê: 
4.1 Será realizado cadastramento online nos dias 18 de abril de 2022 a partir das 08:00h até às 17:00h 
do dia 20 de abril de 2022 (segunda, terça e quarta), horário de Brasília, por meio eletrônico, para 
todos os cursos participantes do SiSU 1º/2021, conforme calendário na Tabela Anexo XVI deste Edital. 
Dia 22 de abril de 2022, horário de Brasília, das 00:00h às 17:00h será realizado o cadastramento 
online dos candidatos retardatários e no dia 25 de abril de 2022, horário de Brasília, das 00:00h às 
17:00h será realizada a retificação dos documentos. 
 
Leia-se:  
4.1 Será realizado cadastramento online nos dias 18 de abril de 2022 a partir das 08:00h até às 17:00h 
do dia 20 de abril de 2022 (segunda, terça e quarta), horário de Brasília, por meio eletrônico, para 
todos os cursos participantes do SiSU 1º/2021, conforme calendário na Tabela Anexo XVI deste Edital. 
Dia 25 de abril de 2022, horário de Brasília, das 00:00h às 17:00h será realizado o cadastramento 
online dos candidatos retardatários e no dia 27 de abril de 2022, horário de Brasília, das 00:00h às 
17:00h será realizada a retificação dos documentos. 
 
 



ALTERA a redação do subitem 4.7: 
 
Onde se lê: 
4.7. É de responsabilidade exclusiva do candidato, acompanhar o resultado da análise documental, 
pela página da PRG e através de acesso ao sistema SIGAA https://sigaa.ufpb.br/public/submissao, no 
qual obterá resultado conclusivo, no prazo até 23 de abril de 2022. 
 
Leia-se: 
4.7. É de responsabilidade exclusiva do candidato, acompanhar o resultado da análise documental, 
pela página da PRG e através de acesso ao sistema SIGAA https://sigaa.ufpb.br/public/submissao, no 
qual obterá resultado conclusivo, no prazo até 26 de abril de 2022. 
 
 
ALTERA a redação do subitem 5.2: 
 
Onde se lê: 
5.2 O período de retificação da documentação apresentada, de que trata o subitem 5.1, se iniciará no 
dia 25 de abril de 2022, a partir das 00:00h e se encerrará às 17:00h, horário de Brasília. O candidato 
só poderá fazer a retificação da documentação indeferida uma (01) única vez. 
 
Leia-se: 
5.2 O período de retificação da documentação apresentada, de que trata o subitem 5.1, se iniciará no 
dia 27 de abril de 2022, a partir das 00:00h e se encerrará às 17:00h, horário de Brasília. O candidato 
só poderá fazer a retificação da documentação indeferida uma (01) única vez. 
 
 
ALTERA o ANEXO XVI – Tabela Cursos/data/horário/Link: 
 
Onde se lê: 

ANEXO XVI – Tabela Cursos/data/horário/Link  
Edital Nº 8/2022 UFPB/PRG 

 

PERÍODO DE RETARDATÁRIOS NO SISTEMA 
SIGAA 

22/04/2022 
(00h às 17h) 

https://sigaa.ufpb.br/public/submissao 

PERÍODO DE RETIFICAÇÃO NO SISTEMA SIGAA 
25/04/2022 

(00:00h às 17h) 
https://sigaa.ufpb.br/public/submissao 

 
Leia-se: 

ANEXO XVI – Tabela Cursos/data/horário/Link  
Edital Nº 8/2022 UFPB/PRG 

 

PERÍODO DE RETARDATÁRIOS NO SISTEMA 
SIGAA 

25/04/2022 
(00h às 17h) 

https://sigaa.ufpb.br/public/submissao 

PERÍODO DE RETIFICAÇÃO NO SISTEMA SIGAA 
27/04/2022 

(00:00h às 17h) 
https://sigaa.ufpb.br/public/submissao 

 

https://sigaa.ufpb.br/public/submissao
https://sigaa.ufpb.br/public/submissao
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