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RETIFICAÇÃO DE 30 DE JANEIRO DE 2023 EDITAL Nº 119/2022 

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA INGRESSO DISCENTE NO SEMESTRE 2023/1 NOS CURSOS 

SUPERIORES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPI DO IFRS 

 

Onde se lê: 

 

2. DO CRONOGRAMA 

(...) 

06/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação da Chamada Pública (Sistema de Ingresso Prova). 

06/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação da Classificação Geral e Aprovados em 1ª Chamada (Sistema 

de Ingresso ENEM). 

06/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação da chamada às/aos candidatas/candidatos autodeclarados 

negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) e indígenas 

convocadas/convocados para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso 

Prova) e 1ª Chamada (Sistema de Ingresso ENEM) para a verificação 

étnico-racial nas comissões de heteroidentificação. 

07 e 

08/02/23 

Envio da documentação para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso 

Prova) e 1ª Chamada (Sistema de Ingresso ENEM). A/O 

candidata/candidato deverá encaminhar a documentação a partir do link 

que será disponibilizado no portal de ingresso. 

09 e 

10/02/23 

Realização das comissões de heteroidentificação para as/os 

candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 

pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados para a Chamada 

Pública (Sistema de Ingresso Prova) e 1ª Chamada (Sistema de Ingresso 

ENEM). A/O candidata/candidato deverá observar a datas, horário e local 

em que deverá comparecer, conforme publicação prevista para o dia 

06/02/2023. 
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13/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação do resultado preliminar das comissões de heteroidentificação 

para as/os candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 

(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados 

para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso Prova) e 1ª Chamada 

(Sistema de Ingresso ENEM). 

14/02/23 

Interposição online de recursos quanto ao resultado das comissões de 

heteroidentificação para as/os candidatas/candidatos autodeclarados 

negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 

convocadas/convocados para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso 

Prova) e 1ª Chamada (Sistema de Ingresso ENEM). 

15/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação do resultado final das comissões de heteroidentificação para 

as/os candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 

(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados 

para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso Prova) e 1ª Chamada 

(Sistema de Ingresso ENEM) 

Até 23/02/23 
Publicação do resultado final da matrícula na Chamada Pública (Sistema 

de Ingresso Prova). 

23/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação do resultado preliminar da matrícula em Primeira Chamada 

(Sistema de Ingresso Enem). 

24 a 

26/02/23 

Recurso ao indeferimento da matrícula em Primeira Chamada e eventual 

complementação da documentação (Sistema de Ingresso Enem). 

02/03/23 
Publicação do resultado final das matrículas em Primeira Chamada 

(Sistema de Ingresso Enem). 

03/03/23 

A partir das 

18hs 

Publicação da Chamada Pública (Sistema de Ingresso Enem). 

03/03/23 
Publicação da chamada às/aos candidatas/candidatos autodeclarados 

negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) e indígenas 

convocadas/convocados para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso 
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A partir das 

18hs 

ENEM) para a verificação étnico-racial nas comissões de 

heteroidentificação. 

04 a 

07/03/23 

Envio da documentação para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso 

ENEM). A/O candidata/candidato deverá encaminhar a documentação a 

partir do link que será disponibilizado no portal de ingresso. 

08/03/23 

Realização das comissões de heteroidentificação para as/os 

candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 

pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados para a Chamada 

Pública (Sistema de Ingresso ENEM). A/O candidata/candidato deverá 

observar a datas, horário e local em que deverá comparecer, conforme 

publicação prevista para o dia 03/03/2023. 

09/03/23 

A partir das 

18hs 

Publicação do resultado preliminar das comissões de heteroidentificação 

para as/os candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 

(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados 

para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso ENEM). 

10/03/23 

Interposição online de recursos quanto ao resultado das comissões de 

heteroidentificação para as/os candidatas/candidatos autodeclarados 

negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 

convocadas/convocados para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso 

ENEM). 

13/03/23 

A partir das 

18hs 

Publicação do resultado final das comissões de heteroidentificação para 

as/os candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 

(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados 

para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso ENEM). 

Até 17/03/23 
Publicação do resultado final da matrícula na Chamada Pública (Sistema 

de Ingresso ENEM). 
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Leia-se: 

 

2. DO CRONOGRAMA 

(...) 

07/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação da Chamada Pública (Sistema de Ingresso Prova). 

07/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação da chamada às/aos candidatas/candidatos autodeclarados 

negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) e indígenas 

convocadas/convocados para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso 

Prova). 

De 08 a 

13/02/23 

Envio da documentação para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso 

Prova). A/O candidata/candidato deverá encaminhar a documentação a 

partir do link que será disponibilizado no portal de ingresso. 

09, 10 e 

13/02/23 

Realização das comissões de heteroidentificação para as/os 

candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 

pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados para a Chamada 

Pública (Sistema de Ingresso Prova). A/O candidata/candidato deverá 

observar a datas, horário e local em que deverá comparecer, conforme 

publicação prevista para o dia 07/02/2023. 

14/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação do resultado preliminar das comissões de heteroidentificação 

para as/os candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 

(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados 

para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso Prova). 

15/02/23 

Interposição online de recursos quanto ao resultado das comissões de 

heteroidentificação para as/os candidatas/candidatos autodeclarados 

negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 

convocadas/convocados para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso 

Prova). 

16/02/23 Publicação do resultado final das comissões de heteroidentificação para 

as/os candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 
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A partir das 

18hs 

(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados 

para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso Prova). 

16/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação da Classificação Geral e Aprovados em 1ª Chamada (Sistema 

de Ingresso ENEM). 

16/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação da chamada às/aos candidatas/candidatos autodeclarados 

negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) e indígenas 

convocadas/convocados para a 1ª Chamada (Sistema de Ingresso ENEM) 

para a verificação étnico-racial nas comissões de heteroidentificação. 

De 17 a 

23/02/23 

Envio da documentação para a 1ª Chamada (Sistema de Ingresso ENEM). 

A/O candidata/candidato deverá encaminhar a documentação a partir do 

link que será disponibilizado no portal de ingresso. 

23/02/23 

Realização das comissões de heteroidentificação para as/os 

candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 

pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados para a 1ª 

Chamada (Sistema de Ingresso ENEM). A/O candidata/candidato deverá 

observar a datas, horário e local em que deverá comparecer, conforme 

publicação prevista para o dia 16/02/2023. 

24/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação do resultado preliminar das comissões de heteroidentificação 

para as/os candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 

(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados 

para a 1ª Chamada (Sistema de Ingresso ENEM). 

25 e 

26/02/23 

Interposição online de recursos quanto ao resultado das comissões de 

heteroidentificação para as/os candidatas/candidatos autodeclarados 

negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 

convocadas/convocados para a 1ª Chamada (Sistema de Ingresso 

ENEM). 

27/02/23 

A partir das 

18hs 

Publicação do resultado final das comissões de heteroidentificação para 

as/os candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 

(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados 

para a 1ª Chamada (Sistema de Ingresso ENEM) 
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Até 28/02/23 
Publicação do resultado final da matrícula na Chamada Pública (Sistema 

de Ingresso Prova). 

06/03/23 

A partir das 

18hs 

Publicação do resultado preliminar da matrícula em Primeira Chamada 

(Sistema de Ingresso Enem). 

07/03/23 
Recurso ao indeferimento da matrícula em Primeira Chamada e eventual 

complementação da documentação (Sistema de Ingresso Enem). 

10/03/23 
Publicação do resultado final das matrículas em Primeira Chamada 

(Sistema de Ingresso Enem). 

13/03/23 

A partir das 

18hs 

Publicação da Chamada Pública (Sistema de Ingresso Enem). 

13/03/23 

A partir das 

18hs 

Publicação da chamada às/aos candidatas/candidatos autodeclarados 

negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) e indígenas 

convocadas/convocados para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso 

ENEM) para a verificação étnico-racial nas comissões de 

heteroidentificação. 

14 a 

16/03/23 

Envio da documentação para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso 

ENEM). A/O candidata/candidato deverá encaminhar a documentação a 

partir do link que será disponibilizado no portal de ingresso. 

16/03/23 

Realização das comissões de heteroidentificação para as/os 

candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 

pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados para a Chamada 

Pública (Sistema de Ingresso ENEM). A/O candidata/candidato deverá 

observar a datas, horário e local em que deverá comparecer, conforme 

publicação prevista para o dia 13/03/2023. 

17/03/23 

A partir das 

18hs 

Publicação do resultado preliminar das comissões de heteroidentificação 

para as/os candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 

(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados 

para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso ENEM). 
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18 e 

19/03/23 

Interposição online de recursos quanto ao resultado das comissões de 

heteroidentificação para as/os candidatas/candidatos autodeclarados 

negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 

convocadas/convocados para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso 

ENEM). 

20/03/23 

A partir das 

18hs 

Publicação do resultado final das comissões de heteroidentificação para 

as/os candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 

(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados 

para a Chamada Pública (Sistema de Ingresso ENEM). 

Até 24/03/23 
Publicação do resultado final da matrícula na Chamada Pública (Sistema 

de Ingresso ENEM). 

 

 


