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Processo Seletivo CAp-UERJ 2020     1º Ano, 4º ano e 5º ano do Ensino Fundamental
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Solicitação de isenção do pagamento 
da taxa de inscrição 17 a 19 de julho de 2019

www.cap2020.uerj.br

UERJ (campus Maracanã)
Pavilhão João Lyra Filho - térreo                                                                          
Laboratório de Informática
Horário: das 10 às 16 horas

Entrega do Requerimento de Isenção 
e da documentação comprobatória até a 22 de julho de 2019

UERJ (campus Maracanã)
Pavilhão João Lyra Filho - térreo                                                                          
Laboratório de Informática
Horário: das 10 às 16 horas

Divulgação do resultado do processo de isenção 10 de agosto de 2019 www.cap2020.uerj.br
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Procedimentos de inscrição
12 de agosto a 10 de setembro 

de 2019

até 15 de setembro de 2019*

cap2020.uerj.br

UERJ (campus Maracanã)
Pavilhão João Lyra Filho
DSEA/Atendimento
Bloco F - 1º andar - sala 1141
Horário: das 10 às 16 horas,
em dias úteis

Pagamento da taxa de inscrição
até 12 de setembro de 2019

até 17 de setembro de 2019*
Rede bancária e casas lotéricas

Entrega do Formulário de Informações Socioeconômicas 
e da respectiva documentação comprobatória para o 
ingresso pelo sistema de cotas

até 12 de setembro de 2019

até 17 de setembro de 2019*

UERJ (campus Maracanã)
Pavilhão João Lyra Filho
DSEA/Atendimento
Bloco F - 1º andar - sala 1141
Horário: das 10 às 16 horas,
em dias úteis

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

até 14 de setembro de 2019

até 19 de setembro de 2019*

cap2020.uerj.br

UERJ (campus Maracanã)
Pavilhão João Lyra Filho
DSEA/Atendimento
Bloco F - 1º andar - sala 1141
Horário: das 10 às 16 horas,
em dias úteis
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Divulgação do resultado da análise  da documentação do 
sistema de cotas 15 de outubro de 2019 www.cap2020.uerj.br

Solicitação de recursos 16 a 18 de outubro de 2019

UERJ (campus Maracanã)
Pavilhão João Lyra Filho - térreo 
Laboratório de Informática
Horário: das 10 às 16 horas

Divulgação do resultado dos recursos 8 de novembro de 2019 www.cap2020.uerj.br
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Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 12 a 19 de novembro de 2019

www.cap2020.uerj.br

UERJ (campus Maracanã)
Pavilhão João Lyra Filho
DSEA/Atendimento
Bloco F - 1º andar - sala 1141
Horário: das 10 às 16 horas,
em dias úteis

Retificação de dados 13, 14 e 18 de novembro de 2019

UERJ (campus Maracanã)
Pavilhão João Lyra Filho
DSEA/Atendimento
Bloco F - 1º andar - sala 1141
Horário: das 10 às 16 horas,
em dias úteis

Anexo 01

*Alteração publicada em DOERJ.
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Realização do Sorteio Público do 1º ano 26 de novembro de 2019
local e horário indicados  
no Cartão de Confirmação 
de Inscrição

Publicação do resultado do Sorteio Público do 1º ano 29 de novembro de 2019 www.cap2020.uerj.br

Realização do Sorteio Público do 4º e 5º ano 26 de novembro de 2019
local e horário indicados  
no Cartão de Confirmação 
de Inscrição

Publicação do resultado do Sorteio Público do 4º e 5º ano 29 de novembro de 2019 www.cap2020.uerj.br
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Matrícula dos candidatos contemplados 
no Sorteio Público do 1º ano 21 e 22 de janeiro de 2020 CAp-UERJ: Laboratório de informática                                      

Horário: das 8 às 15 horas

Matrícula dos candidatos contemplados 
no Sorteio Público do 4º e 5º ano 23 e 24 de janeiro de 2020 CAp-UERJ: Laboratório de informática                                      

Horário: das 8 às 15 horas

Divulgação da 1ª convocação de candidatos 
do cadastro de reserva 28 de janeiro de 2020 www.cap2020.uerj.br

Matrícula da 1ª convocação de candidatos do cadastro de 
reserva 31 de janeiro de 2020 CAp-UERJ: Laboratório de informática                                      

Horário: das 8 às 12 horas

Divulgação da 2ª convocação de candidatos 
do cadastro de reserva 5 de fevereiro de 2020 www.cap2020.uerj.br

Matrícula da 2ª convocação de candidatos do cadastro de 
reserva 7 de fevereiro de 2020 CAp-UERJ: Laboratório de informática                                      

Horário: das 8 às 12 horas

Divulgação da 3ª convocação de candidatos 
do cadastro de reserva 11 de fevereiro de 2020 www.cap2020.uerj.br

Matrícula da 3ª convocação de candidatos do cadastro de 
reserva 13 de fevereiro de 2020 CAp-UERJ: Laboratório de informática                                      

Horário: das 8 às 12 horas

Divulgação da 4ª convocação de candidatos 
do cadastro de reserva 17 de fevereiro de 2020 www.cap2020.uerj.br

Matrícula da 4ª convocação de candidatos do cadastro de 
reserva 19 de fevereiro de 2020 CAp-UERJ: Laboratório de informática                                      

Horário: das 8 às 12 horas

Divulgação da 5ª convocação de candidatos 
do cadastro de reserva 3 de março de 2020 www.cap2020.uerj.br

Matrícula da 5ª convocação de candidatos do cadastro de 
reserva 5 de março de 2020 CAp-UERJ: Laboratório de informática                                      

Horário: das 8 às 12 horas




