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Em caso de indeferimento em um determinado setor, é possível 
dar entrada na solicitação de recurso. Antes de apresentar  o 
fluxo de solicitação, ATENTE-SE ao período do mesmo para não 
realizar a solicitação após o prazo determinado.

Para solicitação de recurso siga o seguinte caminho no portal do 
ingresso:

PORTAL DO INGRESSO > MINHAS INSCRIÇÕES 
> ACOMPANHAR ATENDIMENTO
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Na página seguinte, procure o status do setor em que foi 
indeferido e selecione a opção “Solicitar/Acompanhar recurso” 
localizado no canto direito da tela.
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A seguir, será exibida a página que contém as informações dos 
documentos indeferidos pelo setor, além de possuir o histórico 
de movimentação dos seus recursos.

Preste atenção ao prazo determinado pelo setor, a mensagem 
informando o período de solicitação de recurso aparecerá no 
quadro de aviso como exemplificado na imagem acima. Depois 
do prazo não será mais possível fazer alterações.

Mais abaixo na tela, é apresentado o local onde você irá anexar 
o documento. Selecione a opção “Clique para adicionar”

Adicione uma justificativa e, se achar necessário, insira outro 
tipo de documento para fim de reforçar a validação do arquivo 
anexado, bem como a justificativa dada.
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Após preencher todas os campos obrigatórios, como 
exemplificado na imagem acima e se certificado, clique na 
opção “salvar” para finalizar o procedimento. A mensagem 
abaixo será exibida após clicar na opção “Salvar”.
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Na tela abaixo, é apresentado os documentos que foram 
anexados por você. Caso ainda esteja dentro do período de 
solicitação de recurso, é possível substituir os arquivos por 
outros ou reenviá-los, acrescentando justificativa, além de 
poder adicionar um documento opcional que sirva de 
constatação de validação do documento que foi anexado e 
reprovado pelo setor. 

Caso tenha anexado um arquivo e por eventualidade tenha 
cometido um erro, é possível alterá-lo desde que ainda esteja 
dentro do prazo de solicitação. Para alterar o arquivo basta 
clique na opção “substituir”. Caso não tenha adicionado um 
arquivo opcional e deseje adicionar, basta clica na opção 
“SELECIONE”, em seguida clique em “Clique para adicionar”, 
caso já tenha adicionado e deseje alterar, clique na opção 
“substituir”. É possível, também, verificar o histórico de 
movimentação do recurso. Para confirmar as alterações feitas 
clique na opção “Alterar Recurso”.

4.2 Acompanhando recurso
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Se desejar substituir o arquivo anexado por outro, clique na 
opção “Substituir”. Selecione o arquivo e clique em salvar.

Caso deseje reenviar o mesmo arquivo enviado anteriormente, 
selecione-o novamente e adicione uma justificativa. Se 
necessário, anexe outro documento na opção “Outro tipo de 
Documento” para comprovar e reforçar sua justificativa como 
no exemplo a baixo:

Feito todas as alterações, analisadas e confirmadas,  se estiver 
tudo de acordo, selecione a opção “ALTERAR RECURSO” para 
finalizar o procedimento e seguinte mensagem aparecerá:


