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EDITAL DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 003/2022 PROEG/UFR
PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO PARA OCUPAÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES DO

SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA (SISU) 2022

PARA INGRESSO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS EM 2022

 
A Universidade Federal de Rondonópolis, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
(PROEG/UFR), torna pública a retificação do Cronograma de atividades nos termos do Edital
de Abertura do Processo Seletivo Específico da UFR para ocupação de vagas remanescentes
do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2022 para ingresso na Universidade Federal de
Rondonópolis em 2022, de nº 003/2022/PROEG/UFR, publicado na página de INGRESSO da
UFR no dia 07 de junho de 2022.

 
Onde se lê:

1. CRONOGRAMA
 

ATIVIDADE DATA

Publicação do edital 07/06/2022

Recurso contra o edital 08/06/2022

Resultado da análise de recurso contra o Edital 10/06/2022

Período de inscrições, via internet, no endereço eletrônico
https://ufr.edu.br/ingresso/

21 a
26/06/2022

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas no endereço eletrônico
https://ufr.edu.br/ingresso/

01/07/2022

Recurso contra o indeferimento de inscrições 04/07/2022

Resultado da análise de recurso contra o indeferimento de inscrições 07/07/2022

Convocação para o envio de documentos para a pré-matrícula on- line –
1ª chamada

08/07/2022

Pré-matrícula on-line – 1ª chamada 11 a
15/07/2022

Publicação da relação dos candidatos indeferidos na pré-matrícula on-line –
1ª chamada

22/07/2022

Boletim de Serviços Eletrônico em 08/07/2022
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Recurso contra o indeferimento de candidatos na pré-matrícula on-line – 1ª
chamada

25 a
26/07/2022

Publicação da análise de recurso contra indeferimento de candidatos na pré-
matrícula on-line – 1ª chamada

01/08/2022

Convocação para o envio de documentos para a pré-matrícula on-line –
2ª chamada

02/08/2022

Pré-matrícula on-line – 2ª chamada 03 a
07/08/2022

Publicação da relação dos candidatos indeferidos na pré-matrícula on-line –
2ª chamada

12/08/2022

Recurso contra o indeferimento de candidatos na pré-matrícula on-line – 2ª
chamada

15 a 16/08/2022

Publicação da análise de recurso contra indeferimento de candidatos na pré-
matrícula on-line – 2ª chamada

22/08/2022

Convocação para o envio de documentos para a pré-matrícula on-line –
3ª chamada

16/09/2022

Pré-matrícula on-line – 3ª chamada 19 a 20/09/2022

Publicação da relação dos candidatos indeferidos na pré-matrícula on-line –
3ª chamada

22/09/2022

Recurso contra o indeferimento de candidatos na pré-matrícula on-line – 3ª
chamada

23/09/2022

Publicação da análise de recurso contra indeferimento de candidatos na pré-
matrícula on-line – 3ª chamada

26/09/2022

 
Leia-se:

1. CRONOGRAMA
 

ATIVIDADE DATA

Publicação do Edital 07/06/2022

Recurso contra o Edital 08/06/2022

Resultado da análise de recurso contra o Edital 10/06/2022

Período de inscrições, via internet, no endereço eletrônico
https://ufr.edu.br/ingresso/

21 a 26/06/2022

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas no endereço eletrônico
https://ufr.edu.br/ingresso/

01/07/2022

Recurso contra o indeferimento de inscrições 04/07/2022

Resultado da análise de recurso contra o indeferimento de inscrições 07/07/2022

Convocação para o envio de documentos para a pré-matrícula on- line –
1ª chamada

08/07/2022
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Pré-matrícula on-line – 1ª chamada 11 a 15/07/2022

Publicação da relação dos candidatos indeferidos na pré-matrícula on-line –
1ª chamada

22/07/2022

Recurso contra o indeferimento de candidatos na pré-matrícula on-line – 1ª
chamada

25 a 26/07/2022

Publicação da análise de recurso contra indeferimento de candidatos na pré-
matrícula on-line – 1ª chamada

01/08/2022

Convocação para o envio de documentos para a pré-matrícula on-line –
2ª chamada

02/08/2022

Pré-matrícula on-line – 2ª chamada 03 a 07/08/2022

Publicação da relação dos candidatos indeferidos na pré-matrícula on-line –
2ª chamada

12/08/2022

Recurso contra o indeferimento de candidatos na pré-matrícula

on-line – 2ª chamada

15 a 16/08/2022

Publicação da análise de recurso contra indeferimento de candidatos na pré-
matrícula on-line – 2ª chamada

22/08/2022

Convocação para o envio de documentos para a pré-matrícula on-line –
3ª chamada

16/09/2022

Pré-matrícula on-line – 3ª chamada 19 a 21/09/2022

Publicação da relação dos candidatos indeferidos na pré-matrícula on-line –
3ª chamada

27/09/2022

Recurso contra o indeferimento de candidatos na pré-matrícula on-line – 3ª
chamada

28/09/2022

Publicação da análise de recurso contra indeferimento de candidatos na pré-
matrícula on-line – 3ª chamada

03/10/2022

 
 

Rondonópolis-MT, 08 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Ronei Coelho de Lima , Pró-Reitor(a) de Ensino de
Graduação - PROEG/UFR, em 08/07/2022, às 08:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0042640 e o
código CRC 14DFBE28.

 

Referência: Processo nº 23853.005565/2022-61 SEI nº 0042640
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