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I. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / UERJ

INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL

Procedimentos de inscrição 21/09 a 14/10/2019

www.vestibular.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 pagamento da taxa de inscrição 15/10/2019 rede bancária e casas lotéricas

Último dia para postagem do Formulário de Informações 
Socioeconômicas e da respectiva documentação 
comprobatória (ingresso pelo sistema de cotas - Anexo 3)

15/10/2019 agências dos Correios

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

16/10/2019
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 atendimento especial para  
a realização da prova (candidatas lactantes)

Último dia para solicitação de inclusão do nome social 
(candidatos amparados pelo Decreto n° 43065, de 08/07/2011)

Último dia para regularização do pagamento da taxa de 
inscrição (pagamento efetuado e inscrição não confirmada) 16/10/2019

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 28 a 30/10/2019 www.vestibular.uerj.br

Retificação de dados 28 a 30/10/2019

UERJ (campus Maracanã) 
DSEA/Atendimento 
Pavilhão João Lyra Filho - bloco F 
1º andar  - sala 1141 
Horário: das 10 às 17 horas, em dias úteis

PROVA PERÍODO LOCAL

Aplicação da prova 01/12/2019 local indicado no Cartão  
de Confirmação de Inscrição

Divulgação do padrão de respostas 01/12/2019

www.vestibular.uerj.brDivulgação das notas 19/12/2019

Pedido de revisão de notas 20 a 27/12/2019

Último dia para pagamento da taxa de revisão 06/01/2020 rede bancária e casas lotéricas

Regularização do pagamento da taxa de revisão  
(pagamento efetuado e não confirmado) 08/01/2020

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

Anexo 1  
CALENDÁRIOS
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SISTEMAS DE COTAS PERÍODO LOCAL

Divulgação do resultado da análise da documentação 
comprobatória 05/12/2019 www.vestibular.uerj.br

Solicitação de recursos 09 a 11/12/2019

UERJ (campus Maracanã) 
Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo 
Horário: das 10 às 17 horas

Divulgação do resultado dos recursos 16/01/2020 www.vestibular.uerj.br

RESULTADOS E PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA PERÍODO LOCAL

Divulgação das notas da revisão e da classificação

23/01/2020 www.vestibular.uerj.brDivulgação dos locais para a realização dos procedimentos  
de matrícula

Divulgação do Boletim do Candidato

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

28/01/2020      
(preferencialmente 

candidatos A-F)

locais divulgados em  
www.vestibular.uerj.br

29/01/2020      
(preferencialmente 

candidatos G-N)

30/01/2020      
(preferencialmente 

candidatos O-Z)

Divulgação do resultado da análise da documentação  
da pré-matrícula da classificação 05/02/2020

www.vestibular.uerj.br                              

Divulgação da 1ª reclassificação e do 1º remanejamento

08/02/2020
Divulgação dos locais para a realização dos procedimentos  
de matrícula

Atualização do Boletim do Candidato

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

11 e 12/02/2020 locais divulgados em  
www.vestibular.uerj.br

Registro de interesse em vagas não preenchidas após  
a 1ª reclassificação 10/02 a 28/02/2020

www.vestibular.uerj.br
Divulgação do resultado da análise da documentação  
da pré-matrícula da 1ª reclassificação 18/02/2020

Inscrição em disciplinas da classificação  
e da 1ª reclassificação e do 1º remanejamento  
(candidatos classificados e remanejados para o 1º semestre)

03 a 05/03/2020 locais divulgados em  
www.vestibular.uerj.br

Divulgação da 2ª reclassificação e do 2º remanejamento

16/03/2020 www.vestibular.uerj.br
Divulgação dos locais para a realização dos procedimentos  
de matrícula

Atualização do Boletim do Candidato

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

18 e 19/03/2020 * locais divulgados em  
www.vestibular.uerj.brInscrição em disciplinas da 2ª reclassificação  

e do 2º remanejamento (candidatos classificados  
e remanejados para o 1º semestre)
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RESULTADOS E PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA PERÍODO LOCAL

Divulgação do resultado da análise da documentação  
da pré-matrícula da 2ª reclassificação 25/03/2020 * www.vestibular.uerj.br                                                                                              

Divulgação da 3ª reclassificação e do 3º remanejamento

26/03/2020 * www.vestibular.uerj.br
Divulgação 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 o 2º semestres): preenchimento do requerimento  
e entrega da documentação 

27 e 30/03/2020 * 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 03/04/2020 * www.vestibular.uerj.br                                                                                       

Inscrição em disciplinas da classificação,  
da 1ª a 3ª reclassificações e do 1º ao 3º remanejamentos  
(candidatos classificados para o 2º semestre)

26, 29 e 30/06/2020 * locais divulgados em  
www.vestibular.uerj.br

Divulgação da 4ª reclassificação 

09/07/2020 * www.vestibular.uerj.br
Divulgação dos locais para a realização dos procedimentos  
de matrícula

Atualização do Boletim do Candidato

Pré-matrícula da 4ª reclassificação: preenchimento  
do requerimento e entrega da documentação 

15 e 16/07/2020 * locais divulgados em                                                         
www.vestibular.uerj.br

Inscrição em disciplinas da 4ª reclassificação 

Divulgação do resultado da análise da documentação  
da pré-matrícula da 4ª reclassificação 22/07/2020 * www.vestibular.uerj.br                                                                                       

Divulgação da 5ª reclassificação 

25/07/2020 * www.vestibular.uerj.br
Divulgação dos locais para a realização dos procedimentos  
de matrícula

Atualização do Boletim do Candidato

Pré-matrícula da 5ª reclassificação: preenchimento  
do requerimento e entrega da documentação 

05 e 06/08/2020 locais divulgados em                                                         
www.vestibular.uerj.br

Inscrição em disciplinas da 5ª reclassificação 

Divulgação do resultado da análise da documentação  
da pré-matrícula da 5ª reclassificação 12/08/2020 www.vestibular.uerj.br                                                                                      

* Datas suspensas até o retorno das aulas.



VESTIBULAR ESTADUAL 2020     2ª FASE EXAME DISCURSIVO     MANUAL DO CANDIDATO     ANEXO 1 4

II. ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR D. PEDRO II / CBMERJ
INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL

Procedimentos de inscrição 21/09 a 14/10/2019

www.vestibular.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 pagamento da taxa de inscrição 15/10/2019 rede bancária e casas lotéricas

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

16/10/2019
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 atendimento especial para  
a realização da prova (candidatas lactantes)

Último dia para solicitação de inclusão do nome social 
(candidatos amparados pelo Decreto n° 43065, de 08/07/2011)

Último dia para regularização do pagamento da taxa de 
inscrição (pagamento efetuado e inscrição não confirmada) 16/10/2019

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 28 a 30/10/2019 www.vestibular.uerj.br

Retificação de dados 28 a 30/10/2019

UERJ (campus Maracanã) 
DSEA/Atendimento 
Pavilhão João Lyra Filho - bloco F 
1º andar  - sala 1141 
Horário: das 10 às 17 horas, em dias úteis

PROVA PERÍODO LOCAL

Aplicação da prova 01/12/2019 local indicado no Cartão  
de Confirmação de Inscrição

Divulgação do padrão de respostas 01/12/2019

www.vestibular.uerj.brDivulgação das notas 11/12/2019

Pedido de revisão de notas 11 e 12/12/2019

Último dia para pagamento da taxa de revisão 13/12/2019 rede bancária e casas lotéricas

Regularização do pagamento da taxa de revisão  
(pagamento efetuado e não confirmado) 16/12/2019

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

Divulgação das notas da revisão e da classificação 20/12/2019 www.vestibular.uerj.br

Apresentação para os exames específicos 27/12/2019

Auditório do Complexo de  
Ensino Coronel Sarmento                                                                        
Av. Brasil, 23800 - Guadalupe                                                                      
Horário: 9 horas   


