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 Edital nº 02/2022/GR/UNIR/2022

 
 
 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da Coordenadoria de Processo
Sele vo Discente (CPSD), visando garan r o atendimento dos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, torna pública re ficação do anexo II
do  edital de processo sele vo discente Edital nº 02/2022/GR/UNIR/2022 de 18 de fevereiro de 2022
para preenchimento de vagas nos cursos de graduação no ano de 2021.2, nos seguintes termos:

 

1. ANEXO II- CRONOGRAMA

Onde lê-se:
 

Processo Seletivo Discente UNIR/2021.2
 Edital nº 02/2022/GR/UNIR/2022

 

ATIVIDADES
DATAS

Data Inicial Data Final
Publicação do Edital Complementar 18/02/2022 -
Recursos contra as disposições do edital (Via sistema na página do certame) 19/02/2022 24/02/2022
Previsão do Resultado da análise dos recursos contra as disposições do Edital e publicação do edital revisado e alterado 25/02/2022 -

Período de Inscrição  edital complementar (on-line) 26/02/2022
03/03/2022
até as 18h

Previsão da Homologação das Inscrições
04/03/2022

até as 23h59
-

Recursos contra Inscrição não Homologada (Pela página de acompanhamento do candidato) 05/03/2022 07/03/2022
Previsão do Resultado da análise dos recursos contra as inscrições não Homologadas 11/03/2022 -

Previsão do Resultado Final do Edital Complementar 2021.2
14/03/2022 
até ás 23h59

-

Recurso contra Resultado Final do edital complementar 2021.2 (Pela página de acompanhamento do candidato). 15/03/2022 16/03/2022 até as 18h
Previsão de divulgação Resultado da análise dos recursos contra o Resultado Final do edital complementar (Pela página de
acompanhamento do candidato)

21/03/2022 -

Publicação do Edital de convocação para Matrículas dos classificados no Edital Complementar, ingresso no 2º semestre do ano
letivo de 2021/ano civil de 2022 (condicionado à existência de vagas)

22/03/2022 -

Matrículas dos candidatos convocados – Ingresso no 2º semestre do ano letivo de 2021/ano civil de 2022 27/03/2022 29/03/2022
Recursos contra matrículas não homologadas 30/03/2022 31/03/2022

Resultado Recursos contra matriculas não homologadas
01/04/2022

até as 23h59
-

                                                                         *Todos os prazos estão vinculados ao horário oficial
do estado de Rondônia.

 

 

Leia-se:

Processo Seletivo Discente UNIR/2021.2
 Edital nº 02/2022/GR/UNIR/2022

 
ANEXO II

CRONOGRAMA*
 

ATIVIDADES
DATAS

Data Inicial Data Final
Publicação do Edital Complementar 18/02/2022 -
Recursos contra as disposições do edital (Via sistema na página do certame) 19/02/2022 24/02/2022
Previsão do Resultado da análise dos recursos contra as disposições do Edital e publicação do edital revisado e alterado 25/02/2022 -

Período de Inscrição  edital complementar (on-line) 26/02/2022
03/03/2022
até as 18h

Previsão da Homologação das Inscrições
04/03/2022

até as 23h59
-

Recursos contra Inscrição não Homologada (Pela página de acompanhamento do candidato) 05/03/2022 07/03/2022
Previsão do Resultado da análise dos recursos contra as inscrições não Homologadas 11/03/2022 -

Previsão do Resultado Final do Edital Complementar 2021.2
14/03/2022 
até ás 23h59

-

Recurso contra Resultado Final do edital complementar 2021.2 (Pela página de acompanhamento do candidato). 15/03/2022 16/03/2022 até as 18h
Previsão de divulgação Resultado da análise dos recursos contra o Resultado Final do edital complementar (Pela página de
acompanhamento do candidato)

21/03/2022 -

Publicação do Edital de convocação para Matrículas dos classificados no Edital Complementar, ingresso no 2º semestre do ano
letivo de 2021/ano civil de 2022 (condicionado à existência de vagas)

24/03/2022 -

Matrículas dos candidatos convocados – Ingresso no 2º semestre do ano letivo de 2021/ano civil de 2022 28/03/2022
01/04/2022
até as 18h

Recursos contra matrículas não homologadas 02/04/2022 03/04/2022

Resultado Recursos contra matriculas não homologadas
05/04/2022

até as 23h59
-
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                                                                         *Todos os prazos estão vinculados ao horário oficial
do estado de Rondônia.

 

 

Professora Dra. Marcele Regina Nogueira Pereira 
REITORA

Decreto de Nomeação de 18/11/2020 (D.O.U. Seção 2,  nº 221)

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Reitora, em
23/03/2022, às 19:42, 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
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0914718 e o código CRC 7A4DC399.

Referência: Process o nº 23118.000582/2020-64 SEI nº 0914718
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