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Anexo1 

Calendário 

INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL 

Procedimentos de inscrição e envio da documentação 
do sistema de cotas de forma on-line (via sistema) 

17 a 26/10/2022 www.vestibular.uerj.br 

Pagamento da taxa de inscrição 17 a 27/10/2022 rede bancária e casas lotéricas 

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

18 a 28/10/2022 te-ae.uerj@dsea.uerj.br 

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) 

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

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL 

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 14/12/2022 

a partir de 06/12/2022 
www.vestibular.uerj.br 

Retificação de dados 15 e 16/12/2022 

07 e 08/12/2022 
te-ae.uerj@dsea.uerj.br 

PROVA PERÍODO LOCAL 

Aplicação da prova 08/01/2023 
local indicado no Cartão 
de Confirmação de Inscrição 

Divulgação do gabarito 08/01/2023 www.vestibular.uerj.br 

Divulgação do resultado da prova objetiva 14/01/2023 www.vestibular.uerj.br 

SISTEMA DE COTAS PERÍODO LOCAL 

Envio da documentação do sistema de cotas de forma on-
line (via sistema) 

17 a 26/10/2022 www.vestibular.uerj.br 

Divulgação do local, data e horário das entrevistas - 
candidatos às vagas para negros (pretos e pardos) 
indicados pela CPVA 

22/11/2022 www.vestibular.uerj.br

Divulgação da análise da documentação comprobatória e 
da avaliação da CPVA 

12/12/2022 www.vestibular.uerj.br

Solicitação de recurso de forma on-line (via sistema) do 
resultado da análise da documentação comprobatória e da 
avaliação da CPVA 

13 a 16/12/2022
13 a 15/12/2022 www.vestibular.uerj.br

Divulgação do local, data e horário das entrevistas de 
recurso - candidatos às vagas para negros (pretos e 
pardos) indicados pela CPVA 

10/01/2023 www.vestibular.uerj.br

Divulgação da análise da documentação comprobatória e 
da avaliação da CPVA, após recurso 

24/01/2023 www.vestibular.uerj.br
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DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA / 
ISENÇÃO DE DISCIPLINAS 

 

PERÍODO 
 

LOCAL 

Envio de forma on-line (via sistema) da documentação 
comprobatória/isenção de disciplinas prevista no item 7 
do Edital 

 
16 a 18/01/2023 

 
www.vestibular.uerj.br 

Divulgação do resultado preliminar da análise da 
documentação 

 

02/02/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 

Solicitação de recurso da análise preliminar e envio da 
documentação pendente de forma on-line (via sistema) 

 

03 a 06/02/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 

Divulgação do resultado preliminar da análise das isenções 
de disciplinas 

 

02/03/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 

Solicitação de recurso da análise da isenção de disciplinas 
de forma on-line (via sistema) 

 

03 a 05/03/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 

Divulgação do resultado da análise dos recursos da 
documentação e isenção de disciplinas 

 

13/03/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 

 
 

RESULTADO E PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA 
 

PERÍODO 
 

LOCAL 

Divulgação da listagem de classificação 20/03/2023 www.vestibular.uerj.br 
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