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I. UnIversIdade do estado do rIo de JaneIro / UerJ

Anexo 1  
Calendários 

iNscriÇÃo PerÍodo LocaL

Procedimentos de inscrição
de 0h de 19/10 às 23h59min 

de 07/11/2016
até 10/11/2016*

www.vestibular.uerj.br
uerJ (campus Maracanã) 
laboratório de informática 
Pavilhão João lyra Filho - térreo 
Horário: das 10 às 17 horas, em dias úteis

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 08/11/2016
11 /11/2016* rede bancária e casas lotéricas

Último dia para postagem do Formulário de informações 
socioeconômicas e da respectiva documentação comprobatória 
para o ingresso pelo sistema de cotas

08/11/2016
11 /11/2016* agências dos Correios

Último dia para regularização do pagamento da taxa de inscrição 
(pagamento efetuado e inscrição não confirmada)

21/10 a 10/11/2016
14 /11/2016* vestibular@dsea.uerj.br

uerJ (campus Maracanã) 
dsea/atendimento 
Pavilhão João lyra Filho - bloco F 
1º andar  - sala 1141 
Horário: das 10 às 17 horas, em dias úteis

Último dia para solicitação de condições específicas para a 
realização da prova (candidatos portadores de necessidades 
especiais) 21/10 a 10/11/2016

16 /11/2016*
Último dia para a solicitação de atendimento especial para a 
realização da prova (candidatas lactantes)

solicitação de inclusão do nome social (candidatos amparados 
pelo decreto n° 43065, de 08/07/2011) 21/10 a 10/11/2016

uerJ (campus Maracanã) 
dsea/atendimento 
Pavilhão João lyra Filho - bloco F 
1º andar  - sala 1141 
Horário: das 10 às 17 horas, em dias úteis

coNfirmaÇÃo de iNscriÇÃo PerÍodo LocaL

emissão do Cartão de Confirmação de inscrição 19 a 23/11/2016 www.vestibular.uerj.br

retificação de dados 21 a 23/11/2016

uerJ (campus Maracanã) 
laboratório de informática 
Pavilhão João lyra Filho - térreo 
Horário: das 10 às 17 horas

Prova PerÍodo LocaL

aplicação da prova 11/12/2016, às 9 horas local indicado no Cartão  
de Confirmação de inscrição

divulgação do padrão de respostas 11/12/2016

www.vestibular.uerj.brdivulgação das notas 23/12/2016

Pedido de revisão de notas 26 a 28/12/2016

Último dia para pagamento da taxa de revisão 29/12/2016 rede bancária e casas lotéricas

regularização do pagamento da taxa de revisão  
(pagamento efetuado e não confirmado)

02/01/2017
09/01/2017*

vestibular@dsea.uerj.br
uerJ (campus Maracanã) 
dsea/atendimento 
Pavilhão João lyra Filho - bloco F 
1º andar  - sala 1141 
Horário: das 10 às 17 horas

divulgação das notas da revisão 18/02/2017 www.vestibular.uerj.br

* alteração publicada em doerJ.
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sisTemas de coTas PerÍodo LocaL

divulgação do resultado da análise da documentação 
comprobatória 16/01/2017 www.vestibular.uerj.br

solicitação de recursos 16 a 18/01/2017

uerJ (campus Maracanã) 
laboratório de informática 
Pavilhão João lyra Filho - térreo 
Horário: das 10 às 17 horas

divulgação do resultado dos recursos 18/02/2017 www.vestibular.uerj.br

resuLTados e ProcedimeNTos de maTrÍcuLa PerÍodo LocaL

divulgação da classificação

18/02/2017 www.vestibular.uerj.brdivulgação dos locais para a realização dos procedimentos  
de matrícula

divulgação do boletim do Candidato

Pré-matrícula da classificação: preenchimento  
do requerimento e entrega da documentação 

28/03/2017
(preferencialmente 

candidatos com iniciais a-F)

locais divulgados em  
www.vestibular.uerj.br

29/03/2017
(preferencialmente 

candidatos com iniciais G-n)

30/03/2017
(preferencialmente 

candidatos com iniciais o-Z)

divulgação do resultado da análise da documentação  
da pré-matrícula da classificação 07/04/2017

www.vestibular.uerj.br                              

divulgação da 1ª reclassificação e do 1º remanejamento

13/04/2017divulgação dos locais para a realização dos procedimentos  
de matrícula

atualização do boletim do Candidato

Pré-matrícula da 1ª reclassificação: preenchimento  
do requerimento e entrega da documentação 18 a 20/04/2017

locais divulgados em 
www.vestibular.uerj.br

divulgação do resultado da análise da documentação  
da pré-matrícula da 1ª reclassificação 28/04/2017 www.vestibular.uerj.br                                                                                              

divulgação da 2ª reclassificação e do 2º remanejamento

05/05/2017 www.vestibular.uerj.brdivulgação dos locais para a realização dos procedimentos  
de matrícula

atualização do boletim do Candidato

Pré-matrícula da 2ª reclassificação: preenchimento  
do requerimento e entrega da documentação 09 e 10/05/2017

locais divulgados em 
www.vestibular.uerj.br

divulgação do resultado da análise da documentação  
da pré-matrícula da 2ª reclassificação 15/05/2017 www.vestibular.uerj.br                                                                                              

registro de interesse em vagas não preenchidas  
após a 2ª reclassificação 16 a 26/05/2017

www.vestibular.uerj.br 
uerJ (campus Maracanã) 
laboratório de informática 
Pavilhão João lyra Filho - térreo 
Horário: das 10 às 17 horas, em dias úteis

inscrição em disciplinas da classificação, da 1ª e  
da 2ª reclassificações e do 1º e do 2º remanejamentos  
(candidatos classificados e remanejados para o 1º semestre)

21 a 23/06/2017 locais divulgados em 
www.vestibular.uerj.br
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resuLTados e ProcedimeNTos de maTrÍcuLa PerÍodo LocaL

divulgação da 3ª reclassificação e do 3º remanejamento

01/07/2017 www.vestibular.uerj.brdivulgação dos locais para a realização dos procedimentos  
de matrícula

atualização do boletim do Candidato

Pré-matrícula da 3ª reclassificação  
(candidatos classificados para o 1º e para o 2º semestres): 
preenchimento do requerimento e entrega da documentação 

06 e 07/07/2017 locais divulgados em  
www.vestibular.uerj.brinscrição em disciplinas da 3ª reclassificação  

e do 3º remanejamento (candidatos classificados e remanejados 
para o 1º semestre)

divulgação do resultado da análise da documentação  
da pré-matrícula da 3ª reclassificação

12/07/2017  www.vestibular.uerj.br                                                                                       Publicação do calendário de divulgação da 4ª e da  
5ª reclassificações e dos procedimentos de matrícula  
(ingresso no 2º semestre letivo de 2017)
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II. Centro UnIversItárIo estadUal da Zona oeste / UeZo

iNscriÇÃo PerÍodo LocaL

Procedimentos de inscrição de 0h de 19/10 às 23h59min 
de 07/11/2016

www.vestibular.uerj.br
uerJ (campus Maracanã) 
laboratório de informática 
Pavilhão João lyra Filho - térreo 
Horário: das 10 às 17 horas, em dias úteis

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 08/11/2016 rede bancária e casas lotéricas

Último dia para postagem do Formulário de informações 
socioeconômicas e da respectiva documentação comprobatória 
para o ingresso pelo sistema de cotas

08/11/2016 agências dos Correios

regularização do pagamento da taxa de inscrição  
(pagamento efetuado e inscrição não confirmada)

21/10 a 10/11/2016

vestibular@dsea.uerj.br
uerJ (campus Maracanã) 
dsea/atendimento 
Pavilhão João lyra Filho - bloco F 
1º andar  - sala 1141 
Horário: das 10 às 17 horas, em dias úteis

solicitação de condições específicas para a realização  
da prova (candidatos portadores de necessidades especiais)

solicitação de atendimento especial para a realização  
da prova (candidatas lactantes)

solicitação de inclusão do nome social (candidatos amparados 
pelo decreto n° 43065, de 08/07/2011) 21/10 a 10/11/2016

uerJ (campus Maracanã) 
dsea/atendimento 
Pavilhão João lyra Filho - bloco F 
1º andar  - sala 1141 
Horário: das 10 às 17 horas, em dias úteis

coNfirmaÇÃo de iNscriÇÃo PerÍodo LocaL

emissão do Cartão de Confirmação de inscrição 19 a 23/11/2016 www.vestibular.uerj.br

retificação de dados 21 a 23/11/2016

uerJ (campus Maracanã)                                                                      
laboratório de informática                                                                                                               
Pavilhão João lyra Filho - térreo                                                                                                                         
Horário: das 10 às 17 horas

Prova PerÍodo LocaL

aplicação da prova 11/12/2016, às 9 horas local indicado no Cartão de                                           
Confirmação de inscrição

divulgação do padrão de respostas 11/12/2016

www.vestibular.uerj.brdivulgação das notas 23/12/2016

Pedido de revisão de notas 26 a 28/12/2016

Último dia para pagamento da taxa de revisão 29/12/2016 rede bancária e casas lotéricas

regularização do pagamento da taxa de revisão  
(pagamento efetuado e não confirmado) 02/01/2017

vestibular@dsea.uerj.br
uerJ (campus Maracanã) 
dsea/atendimento 
Pavilhão João lyra Filho - bloco F 
1º andar  - sala 1141 
Horário: das 10 às 17 horas

divulgação das notas da revisão 18/02/2017 www.vestibular.uerj.br
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sisTema de coTas PerÍodo LocaL

divulgação do resultado da análise  
da documentação comprobatória 16/01/2016 www.vestibular.uerj.br

solicitação de recursos 16 a 18/01/2017

uerJ (campus Maracanã) 
laboratório de informática 
Pavilhão João lyra Filho - térreo 
Horário: das 10 às 17 horas

divulgação do resultado dos recursos 18/02/2017 www.vestibular.uerj.br

resuLTados e ProcedimeNTos de maTrÍcuLa PerÍodo LocaL

divulgação da classificação 18/02/2017 www.vestibular.uerj.br                                                  
www.uezo.rj.gov.br

divulgação do boletim do Candidato 18/02/2017 www.vestibular.uerj.br

Matrícula da classificação 21 a 23/02/2017

ueZo - Prédio 1 - sala 307 
av. Manuel Caldeira de alvarenga,1203  
Campo Grande - rJ                                   
Horário: das 10 às 17 horas

divulgação da 1ª reclassificação 07/03/2017 www.uezo.rj.gov.br

Matrícula da 1ª reclassificação 09 e 10/03/2017

ueZo - Prédio 1 - sala 307 
av. Manuel Caldeira de alvarenga,1203  
Campo Grande - rJ                                   
Horário: das 10 às 17 horas

divulgação da 2ª reclassificação 14/03/2017 www.uezo.rj.gov.br

Matrícula da 2ª reclassificação 16 e 17/03/2017

ueZo - Prédio 1 - sala 307 
av. Manuel Caldeira de alvarenga,1203  
Campo Grande - rJ                                   
Horário: das 10 às 17 horas

divulgação da 3ª reclassificação 21/03/2017 www.uezo.rj.gov.br

Matrícula da 3ª reclassificação 23 e 24/03/2017

ueZo - Prédio 1 - sala 307 
av. Manuel Caldeira de alvarenga,1203  
Campo Grande - rJ                                   
Horário: das 10 às 17 horas
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III. aCademIa de BomBeIro mIlItar d. Pedro II / CBmerJ

iNscriÇÃo PerÍodo LocaL

Procedimentos de inscrição de 0h de 19/10 às 23h59min 
de 07/11/2016

www.vestibular.uerj.br
uerJ (campus Maracanã) 
laboratório de informática 
Pavilhão João lyra Filho - térreo 
Horário: das 10 às 17 horas,  
em dias úteis

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 08/11/2016 rede bancária e casas lotéricas

regularização do pagamento da taxa de inscrição  
(pagamento efetuado e inscrição não confirmada)

21/10 a 10/11/2016

vestibular@dsea.uerj.br
uerJ (campus Maracanã) 
dsea/atendimento 
Pavilhão João lyra Filho - bloco F 
1º andar  - sala 1141 
Horário: das 10 às 17 horas, em dias úteis

solicitação de condições específicas para a realização  
da prova (candidatos portadores de necessidades especiais)

solicitação de atendimento especial para a realização  
da prova (candidatas lactantes)

solicitação de inclusão do nome social (candidatos amparados 
pelo decreto n° 43065, de 08/07/2011) 21/10 a 10/11/2016

uerJ (campus Maracanã) 
dsea/atendimento 
Pavilhão João lyra Filho - bloco F 
1º andar  - sala 1141 
Horário: das 10 às 17 horas, em dias úteis

coNfirmaÇÃo de iNscriÇÃo PerÍodo LocaL

emissão do Cartão de Confirmação de inscrição 19 a 23/11/2016 www.vestibular.uerj.br

retificação de dados 21 a 23/11/2016

uerJ (campus Maracanã)                                                                       
laboratório de informática                                                                                                               
Pavilhão João lyra Filho - térreo                                                                                                                         
Horário: das 10 às 17 horas

Prova PerÍodo LocaL

aplicação da prova 11/12/2016, às 9 horas local indicado no Cartão de                                           
Confirmação de inscrição

divulgação do padrão de respostas 11/12/2016

www.vestibular.uerj.brdivulgação das notas 16/12/2016

Pedido de revisão de notas 16 a 18/12/2016

Último dia para pagamento da taxa de revisão 19/12/2016 rede bancária e casas lotéricas

regularização do pagamento da taxa de revisão  
(pagamento efetuado e não confirmado) 20/12/2016

vestibular@dsea.uerj.br
uerJ (campus Maracanã)                                   
dsea/atendimento                                                    
Pavilhão João lyra Filho - bloco F                                                                        
1º andar  - sala 1141                                                                             
Horário: das 10 às 17 horas

divulgação das notas da revisão e da classificação 23/12/2016 www.vestibular.uerj.br

apresentação para os exames específicos 27/12/2016

auditório do Complexo de ensino                                             
Coronel sarmento                                                                       
av. brasil, 23800 - Guadalupe                                                                      
Horário: 9 horas   


