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ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

DATAS EVENTOS 

23/11/22 ● Publicação do Edital e dos Anexos. 

05 a 15/12/22 
● Prazo para realizar inscrição no Processo Seletivo, incluindo o upload da documentação 

necessária para a inscrição, bem como para a matrícula online*. 

20/12/22 
● Publicação* da relação preliminar das inscrições homologadas. 
● Publicação* preliminar das notas parciais do Enem e a respectiva média calculada de 

acordo com item 3 do Edital. 

21 e 22/12/22 
● Prazo para interposição de recurso* contra a relação preliminar das inscrições 

homologadas e/ou contra a publicação preliminar das notas parciais do Enem e a 
respectiva média calculada de acordo com item 3 do Edital. 

27/12/22 

● Publicação* da relação final das inscrições homologadas. 
● Divulgação* final das notas parciais do Enem e a respectiva média calculada de acordo 

com o item 3 do Edital. 
● Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar das 

inscrições homologadas e das respostas aos recursos contra a publicação das notas 
parciais do Enem e a respectiva média de acordo com o item 3 do Edital. A resposta do 
recurso interposto será informado ao(à) candidato(a) pelo e-mail cadastrado no ato de 
preenchimento do formulário de recurso. 

● Publicação* da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 1ª Chamada. 

28/12/22 a 
05/01/23 

● Período de análise dos documentos de matrícula enviados pelo formulário de inscrição 
dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 1ª Chamada 

06/01/23 
● Publicação* da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 1ª Chamada, com 

parecer de deferimento de matrícula. 

09 e 10/01/23 
● Prazo para interposição de recurso* contra o contra o indeferimento de matrícula dos(as) 

candidatos(as) convocados(as) em 1ª Chamada. 

13/01/23 

● Divulgação* das respostas aos recursos interpostos contra o indeferimento de matrícula 
contra o indeferimento de matrícula dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 1ª 
Chamada. A resposta do recurso interposto será informado ao(à) candidato(a) pelo e-mail 
cadastrado no ato de preenchimento do formulário de recurso. 

● Publicação* da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 2ª Chamada. 

16 e 17/01/23 
● Período de análise dos documentos de matrícula enviados pelo formulário de inscrição 

dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 2ª Chamada 

18/01/23 
● Publicação* da relação dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 2ª Chamada, com 

parecer de deferimento de matrícula. 

19 e 20/01/23 
● Prazo para a interposição de recurso* contra o indeferimento de matrícula dos(as) 

candidatos(as) convocados(as) em 2ª Chamada. 

24/01/23 

● Divulgação* das respostas aos recursos interpostos contra o indeferimento de matrícula 
dos(as) candidatos(as) convocados(as) em 2ª Chamada. A resposta do recurso interposto 
será informado ao(à) candidato(a) pelo e-mail cadastrado no ato de preenchimento do 
formulário de recurso. 

27/01/23 
● Publicação** de Edital Complementar para preenchimento de vagas não ocupadas em 1ª 

e 2ª chamadas.  

* No endereço eletrônico <ufcat.edu.br>. 

** Conforme item 4.1.5 do Edital n. 17/2022, o Edital Complementar será publicado somente se restar vagas 
não ocupadas em 1ª e 2ª chamadas. 


