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ANEXO I – CRONOGRAMA Retificado pelo edital Complementar nº01

DATA ATIVIDADE

INSCRIÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO NO

PROCESSO
SELETIVO

14/12/2022 ● Publicação* do edital e dos anexos.

16/12/2022 a
16/01/2023

● Prazo para realizar inscrição no Processo Seletivo -
Portador de Diploma.

17/01/2023 a
20/01/2023

● Prorrogação do prazo para realizar inscrição no
Processo Seletivo - Portador de Diploma.

01/02/2023 ● Publicação* da relação preliminar das inscrições
homologadas.

02/02/2023 e
03/02/2023

● Prazo para interposição de recurso contra a relação
preliminar das inscrições homologadas.

15/02/2023

● Publicação* da relação final das inscrições
homologadas.

● Publicação* das respostas aos recursos interpostos
contra a relação preliminar das inscrições
homologadas.

● Publicação* da relação preliminar das notas parciais
do Enem e a respectiva média calculada.

16/02/2023 e
17/02/2023

● Prazo para interposição de recurso contra a relação
preliminar das notas parciais do Enem e a
respectiva média calculada.

27/02/2023

● Publicação* da relação final das notas parciais do
Enem e a respectiva média calculada.

● Publicação* das respostas aos recursos interpostos
contra a relação preliminar das notas parciais do
Enem e a respectiva média calculada.

28/02/2023 ● Publicação* do resultado preliminar do Processo
Seletivo (Classificação dos(as) candidatos(as)).

01/03/2023 e
02/03/2023

● Prazo para interposição de recurso contra resultado
preliminar (classificação dos candidatos) do
Processo Seletivo.

08/03/2023 ● Publicação* do resultado final do Processo Seletivo
(Classificação dos(as) candidatos(as)).



● Publicação* das respostas aos recursos interpostos
contra o resultado preliminar do Processo Seletivo.

CHAMADAS E
MATRÍCULA ONLINE

09/03/2023 ● Publicação* dos candidatos convocados em 1ª
Chamada.

10/03/2023 a
13/03/2023

● Prazo para confirmação de vaga online dos
candidatos convocados em 1ª chamada. A não
realização desse procedimento acarretará a perda
da vaga.

14/03/2023 ● Publicação* dos convocados em 1ª Chamada que
confirmaram vaga online.

16/03/2023 ● Publicação* dos candidatos convocados em 2ª
Chamada.

17/03/2023 a
20/03/2023

● Prazo para confirmação de vaga online dos
candidatos convocados em 2ª chamada. A não
realização desse procedimento acarretará a perda
da vaga.

21/03/2023 ● Publicação* dos convocados em 2ª Chamada que
confirmaram vaga online.

23/03/2023 ● Publicação* dos candidatos convocados em 3ª
Chamada.

24/03/2023 a
27/03/2023

● Prazo para confirmação de vaga online dos
candidatos convocados em 3ª chamada. A não
realização desse procedimento acarretará a perda
da vaga.

28/03/2023 ● Publicação* dos convocados em 3ª Chamada que
confirmaram vaga online.

13/04/2023
● Publicação* do resultado PRELIMINAR de

deferimento ou indeferimento de matrícula** dos
convocados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas que
confirmaram vaga online.

14/04/2023 a
17/04/2023

● Prazo para interposição de recurso contra resultado
preliminar de deferimento e indeferimento de
matrícula** dos convocados em 1ª, 2ª e 3ª
Chamadas que confirmaram vaga online.

19/04/2023

● Respostas aos recursos interpostos contra o
parecer de deferimento de matrícula.

● Publicação* FINAL de deferimento ou indeferimento
de matrícula** dos convocados em 1ª, 2ª e 3ª
Chamadas que confirmaram vaga online.

21/04/2023
● Publicação* do semestre de ingresso dos(das)

candidatos convocados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas
que confirmaram vaga online, e tiveram suas
matrículas deferidas, para o curso de Medicina.

MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE NA LISTA

DE ESPERA
Candidatos(as) não
convocados(as) nas

15/05/2023 a
22/05/2023

● Prazo para os(as) candidatos(as) inscritos(as) e que
não tenham sido convocados(as) em chamadas
anteriores, manifestarem interesse em
permanecerem na lista de espera para a(s)
próxima(s) chamada(s), se houver vagas



chamadas anteriores disponíveis. A não realização desse procedimento
acarretará perda do direito à expectativa de vaga.

25/05/2023
● Publicação dos candidatos que manifestaram

interesse em permanecer na lista de espera para os
cursos da UFJ.

CHAMADAS
SUBSEQUENTES

à partir de
29/05/2023

● Período de realização de Chamadas Subsequentes
(à critério da UFJ), se houver vagas disponíveis.

* no endereço eletrônico < cga.ufj.edu.br>
** análise dos documentos encaminhados no ato de inscrição.

https://cga.ufj.edu.br/

