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ANEXO II

 
CRONOGRAMA DO EVENTO

 
ETAPA DATA

Publicação do Edital 4/10/2021
Impugnação do Edital 5/10/2021

Inscrições 7/10 a 21/11/2021
Solicitação de isenção da taxa de inscrição 7 a 17/10/2021

Solicitação de atendimento específico (candidatos
aos cursos de graduação) 7 a 20/10/2021

Solicitação de uso de nome social (candidatos aos
cursos de graduação) 7 a 20/10/2021

Resultado das solicitações de isenção da taxa de
inscrição 20/10/2021

Recurso contra o resultado das solicitações de
isenção da taxa de inscrição (on-line) 21/10/2021

Resultado das solicitações de atendimento
específico e uso de nome social 22/10/2021

Resultado final das solicitações de isenção da taxa
de inscrição 23/10/2021

Alteração de dados no curso/modalidade/reserva de
vagas/ação afirmativa/2ª opção (on-line) 4/10 a 21/11/2021

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 22/11/2021
Último dia para anexo do histórico 24/11/2021

Divulgação das inscrições homologadas (inscrições
pagas e com anexo de histórico escolar)

26/11/2021 após as
18h

Recurso contra a lista de inscrições homologadas 27/11/2021
Lista final das inscrições homologadas 29/11/2021

Convocação para a realização de prova de redação
e divulgação dos locais de prova de redação 1º/12/2021

Prova de redação 5/12/2021
Convocação para entrega de documentos de 14/12/2021 após as
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Convocação para entrega de documentos de
reservas de vagas e ações afirmativas

14/12/2021 após as
18h

Período de entrega de documentos de reservas de
vagas e ações afirmativas (on-line, através do

sistema de inscrição)
15 a 18/12/2021

Resultado da análise da documentação referente às
reservas de vagas e ações afirmativas

20/12/2021 após as
18h

Recurso contra o resultado da documentação
referente às reservas de vagas e ações afirmativas

(on-line)
21/12/2021 

Resultado preliminar do Vestibular Unificado e da
análise dos documentos

23/12/2021 após as
18h

Recurso contra o resultado preliminar do Vestibular
Unificado (on-line) 24/12/2021

Resultado final do Vestibular Unificado 27/12/2021 após as
18h

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior,
Reitor, em 04/10/2021, às 19:03, 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.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1418237 e o código CRC 11DB1E37.
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