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SELETIVO
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2020/1
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24/01/2019 – Divulgação dos resultados do Processo Seletivo no site: ingresso.ifrs.edu.br. O candidato que não
comparecer para a matrícula na data e horário fixados ou não apresentar toda a documentação exigida perderá o direito
a vaga.

CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS – ENEM Campus Rio Grande
DIA
24/01/2020

24/01/2020

24/01/2020

29/01/2020

29 e
30/01/2020

29 e
30/01/2020

30/01/2020
31/01/2020
03/02/2020

04 e
05/02/2020

04 e
05/02/2020
07/02/2020
11/02/2020
13/02/2020

17 e
18/02/2020

ATIVIDADES
Previsão de divulgação dos classificados ENEM
Previsão de publicação da lista de candidatas/candidatos
aprovadas/aprovados pelo ENEM que necessitam que seja
verificada a condição declarada de negra/negro (preta/preto,
parda/pardo), ou indígena, com a respectiva data e horário,
por campus.
Previsão de publicação da lista das/dos candidatas/candidatos
aprovadas/aprovados pelo ENEM que necessitam entregar a
documentação para análise de reserva de vagas para renda
inferior a 1,5 salário mínimo, com a respectiva data e horário,
por campus.
Divulgação das/dos classificadas/classificados em Segunda
Chamada de PROVA
Previsão de período de realização das comissões de
heteroidentificação para candidatas/candidatos
aprovadas/aprovados pelo ENEM. A/O candidata/candidato
deverá observar as datas e horários em que deverá
comparecer, conforme publicação prevista para o dia
24/01/2020
Previsão de período de entrega da autodeclaração indígena de
candidata/candidato aprovada/aprovado pelo ENEM. A/O
candidata/candidato deverá entregar a documentação nas
datas e horários das bancas de heteroidentificação, conforme
publicação prevista para o dia 24/01/2020
Publicação do resultado preliminar das comissões de
heteroidentificação
Interposição online de recursos quanto ao resultado das
comissões de heteroidentificação
Publicação do resultado final das comissões de
heteroidentificação
Entrega da documentação das/dos candidatas/candidatos
aprovadas/aprovados pelo ENEM para análise de reserva de
vagas para renda inferior a 1,5 salário mínimo. A/O
candidata/candidato deverá verificar o dia, local e o horário
no seu campus ou pelo site ingresso.ifrs.edu.br , conforme
publicação prevista para o dia 24/01/2020
Período previsto para a realização das matrículas das/dos
classificadas/classificados em Segunda Chamada de PROVA e
Primeira Chamada ENEM.
Previsão da divulgação das/dos classificadas/classificados em
Terceira Chamada de PROVA e Segunda Chamada de ENEM.
Previsão das matrículas das/dos classificadas/classificados em
Terceira Chamada de PROVA e Segunda Chamada de ENEM.
Previsão da divulgação da Chamada Pública.
Previsão da realização da Chamada Pública e matrícula das/dos
classificadas/classificados na Chamada Pública. A/O
candidata/candidato classificado deverá verificar o dia, local e
o horário da Chamada Pública e efetivação de sua matrícula no
seu campus ou pelo site ingresso.ifrs.edu.br, conforme
publicação prevista para o dia 13/02/2020

CURSOS
TODOS

HORÁRIOS
17h

TODOS

17h

TODOS

17h

TODOS

17h

TODOS

Das 09h às 13h

TODOS

Das 09h às 13h

TODOS

-

TODOS

-

TODOS

-

TODOS
(DURANTE AS MATRÍCULAS)

08h30min às
12h00min

Dia 04 para Integrado e Superior
e dia 05 para Subsequente

08h30min às
12h00min

TODOS

17h

TODOS
TODOS
Dia 17/02 para os cursos das
modalidades Integrado e
Superior
Dia 18/02 para os cursos da
modalidade Subsequente

08h30min às
12h00min
17h
Das 08h30min às
09h00min para
entrada dos
interessados.

