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EDITAL nº 25/2022 de 25 de agosto de 2022 
 

Calendário de Pré-Matrícula Online - CE e BA 
15 a 16/09/2022 

Dias Curso(s) 
 

 

 

 

 

15/09/2022  

 

a 

 

           16/09/2022 
              

 

CEARÁ: 

Administração 

Agronomia 

Ciências Biológicas 

Enfermagem 

Engenharia de Alimentos 

Engenharia de computação 

Engenharia de Energias 

Farmácia 

Física 

Humanidades 

Letras – Língua Inglesa 

Letras – Língua Portuguesa 

Matemática 

Química 

Serviço Social 

 

 

 

 

 

BAHIA: 

Humanidades 

Letras – Língua Portuguesa 

 

 
 

 

 



 

 

 

As pré-matrículas para os Campi do Ceará e Bahia, serão realizadas exclusivamente pela 

internet em sistema que será disponibilizado no endereço: 

https://prograd.unilab.edu.br/sisure-modelo-sisu-ingresso-2022-1/  
 

O link será disponibilizado nos dias previstos para a realização do procedimento. 

Deverão realizar a pré-matrícula apenas os candidatos convocados. 

Recomendamos o acompanhamento diário do e-mail durante o período de pré-matrícula. 

 
Formulários de Pré-matrícula:  

 

Documentos Necessários: 
 

Os (As) candidatos (as) deferidos (as) na análise de documentação deverão 

entregar/apresentar a mesma documentação inserida no sistema de forma presencial 

(original e cópia), quando solicitado (a). É de responsabilidade do (a) candidato (a) estar 

atento (a) as informações via e-mail e/ou site da Universidade e site da Prograd. O 

procedimento faz-se necessário devido ao contexto de pandemia, sendo necessário a 

apresentação física da documentação, quando a situação for normalizada, para fins de 

autenticação e fé pública. 

 

http://www.unilab.edu.br/ 

http://www.prograd.unilab.edu.br/ 

Recomendamos a leitura completa do Edital, com atenção especial ao ponto 7.1. 

 
Ler também as “orientações para realização de pré-matrícula” que estará disponível no 

sistema que será liberado nas datas previstas para tal procedimento. 

 
E-mail para contato: selecao@unilab.edu.br 
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