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Insira seus dados

Olá candidato/a,

Este guia tem o objetivo de facilitar a compreensão para envio 
dos documentos  de matrícula por meio do site https://workflow.ifpe.edu.br/

1º Passo

Clique em “Entrar”

 

Depois clique em “Não possui conta? Cadastre-se"

 



Após a inserção dos dados aparecerá a seguinte mensagem:

Faça o login com e-mail e senha cadastrados e na tela inicial aparecerá 
a requisição “Envio da documentação para Matrícula Sisu 2023”

O envio da documentação para matrícula deverá ser realizado através 
da requisição“ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA SISU 2023”,
observado o cronograma do processo seletivo Sisu 1ª Edição 2023.

2º Passo

Para acessar o seu cadastro, ENTRAR na opção de “Demais Usuários”



Após clicar na requisição de matrícula aparecerá as telas para preenchimento 
dos dados conforme exemplo a seguir.







Após clicar em finalizar aparecerá a seguinte mensagem:

DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DOCUMENTAL

Após a análise da documentação encaminhada pelos candidatos, 
de acordo com o cronograma do processo seletivo, será publicado no site
https://www.ifpe.edu.br/ingresso/estude-no-ifpe/sisu/sisu-2023 
o Resultado Preliminar da análise documental para matrícula da Chamada 
Regular e de cada Convocatória da Lista de Espera, contendo a relação nominal 
de cada candidato/a e sua situação “APTO” ou “NÃO APTO”.

º        Se o/a candidato/a estiver com a situação de “apto” no resultado preliminar 
da análise documental para matrícula deverá acompanhar as demais etapas do 
processo seletivo, cuja conclusão se dará com a Homologação da Matrícula.

º        Se o/a candidato/a estiver com a situação de “não apto” no resultado 
preliminar da análise documental para matrícula poderá visualizar os motivos 
que ocasionaram a situação, clicando em “Minhas Requisições”.



Na sequência deverá clicar em ver requisição

Em seguida, desça a barra de rolagem até o final da página e observe
os comentários do avaliador/a

O/A candidato/a “não apto” poderá interpor recurso por meio da requisição
“RECURSO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA MATRÍCULA SISU 2023”, 
seguindo o procedimento e cronograma disposto em Edital.



SISTEMA DE
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ATENÇÃO:

º     O/A candidato/a deverá acompanhar os resultados da analise documental para a 
matrícula que serão publicados conforme cronograma do processo seletivo, através 
do site https://www.ifpe.edu.br/ingresso/estude-no-ifpe/sisu/sisu-2023

º     Caso exista qualquer dúvida acerca do envio da documentação para matrícula, 
o/a candidato/a deverá entrar em contato com o Campus pelo qual optou no ato 
da inscrição:

Campus Pesqueira: Horário para atendimento presencial das 09h às 12h e das 14h
às 17h ou pelo email: matrícula.sisu@pesqueira.ifpe.edu.br

Campus Recife: Horário para atendimento presencial e por telefone (81) 2125 - 1737
das 8h às 17h ou pelo email: cgcarecife@recife.ifpe.edu.br


