
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA PRESENCIAL 
PRIMEIRA CHAMADA DA LISTA DE ESPERA 

 UFRJ/THE/ENEM - EDIÇÃO 2017-1 
 
 

 
DIA: 06/03/2017 para candidatos cujos nomes iniciam pela letra A até K. 
LOCAL: Campus da Cidade Universitária - Ilha do Fundão, Bloco A do Prédio do Centro de Tecnologia (CT). 
HORÁRIO: De 10:00 as 13:00 horas para candidatos cujos nomes iniciam pela letra A até E. 
       De 13:00 as 16:00 horas para candidatos cujos nomes iniciam pela letra F até K.  
 
DIA: 07/03/2017 para candidatos cujos nomes iniciam pela letra L até Z. 
LOCAL: Campus da Cidade Universitária - Ilha do Fundão, Bloco A do Prédio do Centro de Tecnologia (CT) 
HORÁRIO: De 10:00 as 13:00 horas para candidatos cujos nomes iniciam pela letra L até P. 
       De 13:00 as 16:00 horas para candidatos cujos nomes iniciam pela letra Q até Z.  
 
 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

1 - Sua vaga ainda não está garantida!  Você deve comparecer para realizar a matrícula presencial no dia, horário e local informados 
acima. Nesse dia você deverá levar toda a documentação exigida.  Cuidado, pois o não comparecimento do candidato ou de seu 
representante legal no ato da matrícula presencial implicará a perda do direito à vaga no curso/opção. 

2- Se você foi classificado(a) para uma vaga destinada à ação afirmativa, não se esqueça levar, no ato da matrícula presencial, a(s) 
declaração(ões) disponibilizada(s) pelo sistema durante o cadastramento de informações complementares, devidamente assinada(s).  Se 
você for menor de idade,  seu responsável deve assinar a(s) Declaração(ões). 

3 - No dia da matrícula presencial você receberá um comprovante de matrícula.  Cuide bem dele, pois ele será necessário para a inscrição 
em disciplinas. Nele estão descritos, além da opção para a qual você foi classificado(a), o seu número de registro na UFRJ, o dia, o local e 
o horário da realização da inscrição em disciplinas. 


