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ANEXO I – CRONOGRAMA – VESTIBULAR UNICERRADO 

 

DATAS EVENTOS 

11/10/18  Publicação do Edital e seus Anexos. 

15/10 a 05/11/18  Prazo de inscrição ao Processo Seletivo via Internet. 

06/11/18  Prazo para pagamento de inscrição. 

08/11/18  Divulgação preliminar das inscrições homologadas. 

09 e 10/11/18  Prazo para interposição de recurso contra a homologação das inscrições. 

12/11/18 

 Divulgação final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra as inscrições homologadas. 

 Divulgação da relação preliminar dos candidatos que enviaram a documentação exigida para 
    a solicitação de correção diferenciada e/ou tempo adicional na realização das provas. 

 Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de condições especiais para a realização das          
provas. 

13 a 14/11/18 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de condições 
especiais para a realização das provas. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos que enviaram 
a documentação exigida para a solicitação de correção diferenciada e/ou tempo adicional na 
realização das provas. 

15/11/18 

 Divulgação do resultado final dos pedidos de condições especiais para a realização das Provas. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado dos pedidos de condições especiais 
para a realização das Provas. 

 Divulgação do resultado final da relação dos candidatos que enviaram a documentação exigida 
para a solicitação de correção diferenciada e/ou tempo adicional na realização das provas. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado do envio da documentação dos 
candidatos que enviaram a documentação exigida para a solicitação de correção diferenciada 
e/ou tempo adicional na realização das provas. 

 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova. 

17/11/18  REALIZAÇÃO DAS PROVAS. 

19/11/18 
 Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação das Respostas Esperadas preliminares da Prova Discursiva. 

20 a 21/11/18 
 Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

 Prazo para interposição de recursos contra as respostas esperadas da Prova Discursiva. 

28/11/18 

 Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação do resultado final das Respostas Esperadas da Prova Discursiva. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra as respostas esperadas da Prova Discursiva. 
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DATAS EVENTOS 

 Visualização do cartão-resposta. 

 Divulgação do boletim de desempenho da Prova Objetiva. 

 Divulgação do Resultado Preliminar do Processo Seletivo. 

 Convocação para a Perícia Médica. 

29 a 30/11/18  Prazo para recurso contra o resultado preliminar do Processo Seletivo. 

03 e 04/12/18  REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA. 

05/12/18  Divulgação do resultado preliminar da perícia médica. 

    06 e 07/12/18  Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da perícia médica. 

11/12/18 

 Divulgação do resultado final da Perícia Médica. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da Perícia Médica. 

 Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar do Processo Seletivo. 

 Divulgação da relação dos Convocados para a 1° Chamada. 

13, 14 e 17/12/18  Período de Matrícula da 1° Chamada. 

18/12/18  Divulgação da relação dos Convocados para a 2° Chamada. 

19 a 21/12/18  Período de Matrícula da 2° Chamada. 

04/01/19  Divulgação da relação dos Convocados para a 3° Chamada. 

07 a 09/01/19  Período de Matrícula da 3° Chamada. 

10/01/19  Divulgação da relação dos Convocados para a 4° Chamada. 

14 a 16/01/19  Período de Matrícula da 4° Chamada. 

 
 
 

 


