TERMOS E CONDIÇÕES - LISTA DE APROVADOS NO SISU
1. DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA
A ferramenta “Lista de Aprovados no Sisu” consiste em uma aplicação gratuita que indica, a partir de
uma lista de nomes de alunos, quais deles foram aprovados pela última chamada regular do Sisu
divulgada. A ferramenta fornece essas informações de maneira totalmente gratuita, de forma que o
uso da aplicação não implica em pagamento ou fechamento de contrato com as empresas que a
desenvolveram.
2. CADASTRO
Para utilizar a ferramenta, é necessário preencher o formulário disponibilizado na página:
http://aprovadossisu.somospar.com.br/
3. LISTA DE APROVADOS
3.1. Para ter acesso à lista de aprovados, é necessário fazer o upload de uma planilha Excel no
formato .xls com os nomes dos alunos que se deseja consultar e que fizeram o último ENEM,
conforme indicado na página da ferramenta. Uma vez que a planilha é enviada, o sistema vai fornecer
uma lista com as seguintes informações:
3.1.1. Nome do aluno
3.1.2. Status (aprovado, não encontrado ou duplicado)
3.1.3. Sigla da IES
3.1.4. Nome do curso
3.1.5. Classificação
3.1.6. Modalidade
3.1.7. Número de inscrição fornecido pelo sistema
3.2. A consulta dos aprovados se baseia exclusivamente no nome dos alunos. Cada nome da lista é
procurado na lista de aprovados de todos os cursos na chamada regular do SiSU. Isso significa que,
apesar de pouco provável, pode haver casos de alunos que não foram aprovados, mas que estarão
relacionados com algum curso, por terem um homônimo exato.
3.2.1. Caso haja dois ou mais alunos com nomes iguais entre os aprovados no SiSU, esses
alunos estarão sinalizados na lista fornecida para facilitar sua identificação. Você poderá
verificar qual aluno é de fato da sua escola a partir do número de inscrição.
3.2.2. Se o nome do aluno indicado no arquivo enviado não for o nome completo do estudante,
o resultado poderá ser diferente da realidade.
3.3. Os alunos que forem aprovados terão as informações de todas as colunas preenchidas.
3.4. Quando apenas as colunas “Nome do aluno” e “Status” estiverem preenchidas, sendo esta última
com a informação “Não encontrado”, tem-se duas possibilidades:
3.4.1. O aluno em questão não foi aprovado em nenhum curso
3.4.2. O nome do aluno apresentado na planilha diverge do nome que o estudante usou no
ENEM e, por causa disso, ele não foi encontrado no sistema do Sisu
3.5. A lista de aprovados fornecida pela ferramenta refere-se à última chamada regular do SiSU
divulgada.
4. SOBRE OS DADOS INFORMADOS
4.1. A desenvolvedora da ferramenta se compromete a preservar os resultados tanto da escola quanto
dos alunos
4.2. A desenvolvedora da ferramenta não se responsabiliza caso alguma escola busque o resultado de
alunos matriculados em outras instituições.

