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SISU - EVENTOS 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação do Edital SISU 2023 na UFR 10/02/2023 

Período de inscrições, via internet, no endereço eletrônico 

https://acessounico.mec.gov.br/sisu 

16/02 a 
24/02/2023 

Divulgação do Resultado da Chamada Regular 

https://acessounico.mec.gov.br/sisu 
28/02/2023 

 

CR - CHAMADA REGULAR 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação da convocatória da lista da chamada regular 
https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

28/02/2023 

Pré-matrícula online – Chamada Regular  

Encerrado o período para a realização da pré-matrícula online 

02/03 a 
08/03/2023 

Prazo para participar da Lista de Espera do SISU 

Encerrado o período para participar da lista de espera na plataforma 
do SISU 

28/02 a 
08/03/2023 

Convocação dos candidatos (L2, L6, L10 e L14) para verificação 
presencial de pertencimento étnico-racial/ heteroidentificação – 
Chamada Regular 

10/03/2023 

Verificação presencial (por agendamento) de pertencimento 
étnico-racial/ heteroidentificação – Chamada Regular 

13/03 a 
15/03/2023 

Publicação da relação dos candidatos indeferidos na pré-matrícula 
online – Chamada Regular  

https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

20/03/2023 

PRORROGADO - Recurso contra o indeferimento de candidatos na 
pré-matrícula online – Chamada Regular 

https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

21/03 a 
23/03/2023 
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Convocatória presencial do(as)s candidatos(as) indeferidos para 
as vagas de L9, L10, L13 e L14, para fins de entrevista e a 
verificação do laudo médico para dirimir dúvidas à Comissão de 
Avaliação de Elegibilidade e Inclusão na Chamada Regular. 

Local: Sala de reunião da Reitoria no Bloco Administrativo. 

Data e horário: Dia 24/03/2023 (sexta-feira), às 15horas (Horário 
de Mato Grosso). 

Localização: clique aqui 

Atenção: Os(as) candidatos(as) que forem indeferidos e 
convocados para entrevistas, deverão atentar ao(s) parecer(es) da 
comissão de Avaliação de Elegibilidade e Inclusão nas análises das 
informações e documentações hospedadas na pré-matrícula, no 
sistema Balcão Digital, que será aberto no período de recursos da 
chamada regular. 

Os(as) candidatos(as) que forem convocados conforme informação 
acima, que obtiverem indeferimentos pelas comissões de 
documentação básica, de renda e da heteroidentificação, quanto as 
informações e documentações hospedadas na pré-matrícula, 
deverão interpor recursos no Sistema Balcão Digital, dentro do 
cronograma de recursos da Chamada Regular, que ocorrerá no dia 
21/03/2023 (terça-feira) e no dia 23/03/2023 (quinta-feira). 

24/03/2023 

Publicação da análise de recurso contra indeferimento de 
candidatos na pré-matrícula online – Chamada Regular  

https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

30/03/2023 

 

1ª LE - PRIMEIRA CHAMADA DA LISTA DE ESPERA 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação da convocatória da lista da 1ª Chamada lista de 
espera 
https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

05/04/2023 

Pré-matrícula online – 1ª Chamada lista de espera 
https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

06/04 a 
11/04/2023 
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Convocação dos candidatos (L2, L6, L10 e L14) para verificação 
presencial de pertencimento étnico-racial/ heteroidentificação – 1ª 
Chamada lista de espera 

12/04/2023 

Verificação presencial (por agendamento) de pertencimento 
étnico-racial/ heteroidentificação – 1ª Chamada lista de espera 

17/04 a 
19/04/2023 

Publicação da relação dos candidatos indeferidos na pré-matrícula 
online – 1ª Chamada lista de espera 

https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

24/04/2023 

Recurso contra o indeferimento de candidatos na pré-matrícula 
online – 1ª Chamada lista de espera 
https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

25/04 a 
26/04/2023 

Publicação da análise de recurso contra indeferimento de 
candidatos na pré-matrícula online – 1ª Chamada lista de espera 

https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

03/05/2023 

 

2ª LE - SEGUNDA CHAMADA DA LISTA DE ESPERA 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação da convocatória da lista da 2ª Chamada lista de 
espera 
https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

05/05/2023 

RETIFICADO - Pré-matrícula online – 2ª Chamada lista de 

espera 

https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

08/05 a 
12/05/2023 

RETIFICADO - Convocação dos candidatos (L2, L6, L10 e L14) 
para verificação presencial de pertencimento étnico-racial/ 
heteroidentificação – 2ª Chamada lista de espera 

15/05/2023 

Verificação presencial (por agendamento) de pertencimento 
étnico-racial/ heteroidentificação – 2ª Chamada lista de espera 

16/05 a 
17/05/2023 

Publicação da relação dos candidatos indeferidos na pré-matrícula 
online – 2ª Chamada lista de espera 

https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

19/05/2023 

Recurso contra o indeferimento de candidatos na pré-matrícula 
online – 2ª Chamada lista de espera 

22/05 a 
23/05/2023 
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https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

Publicação da análise de recurso contra indeferimento de 
candidatos na pré-matrícula online – 2ª Chamada lista de espera 

https://ufr.edu.br/ingresso/sisu/2023/ 

29/05/2023 
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