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EDITAL Nº 31/2022/REI/IFTO, DE 8 DE ABRIL DE 2022
VESTIBULAR UNIFICADO 2022/2 PARA CURSOS TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
ANEXO II
CRONOGRAMA DO EVENTO
ETAPA DO EDITAL
Publicação do Edital
Impugnação do Edital
Inscrições
Solicitação de isenção da taxa de inscrição
Solicitação de atendimento especializado ou específico
Solicitação de uso de nome social
Resultados das:
solicitações de isenção da taxa de inscrição;
solicitações de atendimento especializado ou específico; e
solicitações de uso de nome social.
Recursos contra:
o resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição
(on-line); e
o resultado das solicitações de atendimento especializado ou
específico.
Resultados finais das:
solicitações de isenção da taxa de inscrição; e
solicitações de atendimento especializado ou específico.
Alteração de dados no curso/modalidade/reserva de
vagas/ação afirmativa/2ª opção (on-line)
Último dia para pagamento da taxa de inscrição
Divulgação dos locais de prova de redação
Aplicação das provas
Divulgação dos gabaritos preliminares
Recursos contra os gabaritos preliminares (on-line)
Resultado dos recursos e divulgação dos gabaritos finais
Convocação para entrega de documentos de reservas de vagas
e ações afirmativas
Período de entrega de documentos de reservas de vagas e
ações afirmativas (on-line, através do sistema de inscrição)
Resultado da análise da documentação referente às reservas
de vagas e ações afirmativas
Recursos contra o resultado da análise da documentação
referente às reservas de vagas e ações afirmativas (on-line)
Resultado preliminar do Vestibular Unificado e resultado da

DATA/PERÍODO
13/4/2022
14/4/2022
18/4 a 25/5/2022
19/4 a 5/5/2022
19/4 a 5/5/2022
19/4 a 5/5/2022
10/5/2022

11/5/2022

16/5/2022
25/5/2022
26/5/2022
2/6/2022
5/6/2022
5/6/2022 após as 18h
6/6/2022
8/6/2022
14/6/2022 após as 18h
15 a 17/6/2022
21/6/2022 após as 18h
22/6/2022
28/6/2022

análise dos documentos
Recursos contra o resultado preliminar do Vestibular Unificado
(on-line)
Resultado final do Vestibular Unificado

29/6/2022
1º/7/2022

Documento assinado eletronicamente por Tavilla Carolina Coelho Carmo, Reitora
em Substituição, em 12/04/2022, às 17:00, 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 1592030 e o código CRC 0F3712F4.
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