
Anexo 1  Calendários 

INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL

Procedimentos de inscrição 
16 de setembro a 

04 de outubro de 2010

www.vestibular.uerj.br 

(acesso também disponível na 
UERJ - Campus Maracanã - 
Pavilhão João Lyra Filho - 
Laboratório de Informática,         
das 10 às 17 horas, em dias úteis)

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 06 de outubro de 2010 rede bancária

Último dia para postagem do Formulário de Informações 
Socioeconômicas e da documentação comprobatória da carência  
e da opção de cota (candidatos ao ingresso pelo sistema de cotas)

06 de outubro de 2010 agências dos Correios

Solicitação de condições específicas para a realização da prova                                                          
(candidatos portadores de necessidades especiais)

01 a 08 de outubro de 2010

UERJ - DSEA/Atendimento                 
Pavilhão João Lyra Filho                                     
Bloco F - 1º andar - sala 1.141               
(horário: das 10 às 18 horas)

Regularização do pagamento da taxa de inscrição 08 e 13 de outubro de 2010
UERJ - Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 23 a 27 de outubro de 2010

www.vestibular.uerj.br 

(acesso também disponível na 
UERJ - Campus Maracanã - 
Pavilhão João Lyra Filho - 
Laboratório de Informática,         
das 10 às 17 horas, em dias úteis)

Retificação de dados 25 a 27 de outubro de 2010
UERJ - Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

ANÁLISE DA DOCUMENtAÇÃO DA CARÊNCIA 
SOCIOECONÔMICA E DA OPÇÃO DE COtA  
(ingresso pelo sistema de cotas)

PERÍODO LOCAL

Divulgação do resultado 02 de dezembro de 2010 www.vestibular.uerj.br 

Solicitação de recursos 07 e 08 de dezembro de 2010
UERJ - Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

Divulgação do resultado dos recursos 18 de janeiro de 2011 www.vestibular.uerj.br

I. Universidade do Estado do Rio de Janeiro / UERJ
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PROVA PERÍODO LOCAL

Aplicação da prova 05 de dezembro de 2010
Local indicado no cartão de 
confirmação de inscrição

Divulgação do padrão de respostas 05 de dezembro de 2010

www.vestibular.uerj.br 

UERJ – Mural do Vestibular 
Pavilhão João Lyra Filho – térreo 
(horário: 15 horas)

Divulgação das notas 08 de janeiro de 2011 www.vestibular.uerj.br

Pedido de revisão das notas 10 e 11 de janeiro de 2011
UERJ – Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

Divulgação das notas da revisão 20 de janeiro de 2011 www.vestibular.uerj.br        

DIVULGAÇÃO DOS RESULtADOS /  
PROCEDIMENtOS DE MAtRÍCULA

PERÍODO LOCAL

Divulgação da classificação 20 de janeiro de 2011 www.vestibular.uerj.br

Divulgação do Boletim do Candidato 20 de janeiro de 2011 www.vestibular.uerj.br

Pré-matrícula da classificação: preenchimento  
do requerimento e entrega da documentação 

25 de janeiro de 2011      
(preferencialmente candidatos  
com iniciais A-F)

UERJ – local a ser divulgado                                
em www.vestibular.uerj.br        

26 de janeiro de 2011 
(preferencialmente candidatos  
com iniciais G-N)

27 de janeiro de 2011                 
(preferencialmente candidatos  
com iniciais O-Z)

Divulgação dos resultados da análise da documentação  
da pré-matrícula da classificação

01 de fevereiro de 2011

www.vestibular.uerj.br 

UERJ – Mural do DAA 
Pavilhão João Lyra Filho  
Bloco F - 1º andar

Divulgação da 1ª reclassificação e do 1º remanejamento 05 de fevereiro de 2011 www.vestibular.uerj.br

Pré-matrícula da 1ª reclassificação: preenchimento  
do requerimento e entrega da documentação 

07 e 08 de fevereiro de 2011
UERJ – local a ser divulgado                                
em www.vestibular.uerj.br

Registro de interesse em vagas remanescentes 09 a 16 de fevereiro de 2011

www.vestibular.uerj.br 

(acesso também disponível na 
UERJ - Campus Maracanã - 
Pavilhão João Lyra Filho - 
Laboratório de Informática,         
das 10 às 17 horas, em dias úteis)

Divulgação dos resultados da análise da documentação  
da pré-matrícula da 1ª reclassificação 

14 de fevereiro de 2011

www.vestibular.uerj.br 

UERJ – Mural do DAA 
Pavilhão João Lyra Filho  
Bloco F - 1º andar

Inscrição em disciplinas para o 1º semestre                                              
(classificação, 1ª reclassificação e 1º remanejamento) 

16 e 17 de fevereiro de 2011
UERJ – local a ser divulgado                                
em www.vestibular.uerj.br
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DIVULGAÇÃO DOS RESULtADOS /  
PROCEDIMENtOS DE MAtRÍCULA

PERÍODO LOCAL

Divulgação da 2ª reclassificação e do 2º remanejamento 28 de fevereiro de 2011 www.vestibular.uerj.br      

Pré-matrícula da 2ª reclassificação: preenchimento  
do requerimento e entrega da documentação 

01 e 02 de março de 2011
UERJ – local a ser divulgado                                
em www.vestibular.uerj.br          

Divulgação dos resultados da análise da documentação  
da pré-matrícula da 2ª reclassificação 

14 de março de 2011

www.vestibular.uerj.br 

UERJ – Mural do DAA 
Pavilhão João Lyra Filho  
Bloco F - 1º andar

Inscrição em disciplinas para o 1º semestre                                            
(2ª reclassificação e 2º remanejamento)                                                 

16 e 17 de março de 2011
UERJ - local a ser divulgado                                
em www.vestibular.uerj.br

Divulgação da 3ª reclassificação e do 3º remanejamento 25 de março de 2011 www.vestibular.uerj.br

Pré-matrícula da 3ª reclassificação (candidatos ao 1º semestre):  
preenchimento do requerimento e entrega da documentação 

28 e 29 de março de 2011
UERJ – local a ser divulgado  
em www.vestibular.uerj.br

Inscrição em disciplinas para o 1º semestre                      
(3ª reclassificação e 3º remanejamento)

28 e 29 de março de 2011
UERJ – local a ser divulgado  
em www.vestibular.uerj.br

Pré-matrícula da 3ª reclassificação (candidatos ao 2º semestre):  
preenchimento do requerimento e entrega da documentação

05 e 06 de abril de 2011
UERJ – local a ser divulgado  
em www.vestibular.uerj.br

Divulgação dos resultados da análise da documentação  
da pré-matrícula da 3ª reclassificação

11 de abril de 2011

www.vestibular.uerj.br 

UERJ – Mural do DAA 
Pavilhão João Lyra Filho  
Bloco F - 1º andar

Inscrição em disciplinas para o 2º semestre  
(classificação, 1ª, 2ª e 3ª reclassificações e 1º, 2º e 3º 
remanejamentos)

08 e 09 de junho de 2011
UERJ – local a ser divulgado                                
em www.vestibular.uerj.br

Divulgação da 4ª reclassificação 22 de junho de 2011 www.vestibular.uerj.br

Pré-matrícula da 4ª reclassificação: preenchimento  
do requerimento e entrega da documentação

29 e 30 de junho de 2011
UERJ – local a ser divulgado  
em www.vestibular.uerj.br

Divulgação dos resultados da análise da documentação  
da pré-matrícula da 4ª reclassificação

04 de julho de 2011

www.vestibular.uerj.br 

UERJ – Mural do DAA 
Pavilhão João Lyra Filho  
Bloco F - 1º andar

Divulgação da 5ª reclassificação e do 4º remanejamento  09 de julho de 2011 www.vestibular.uerj.br

Pré-matrícula da 5ª reclassificação: preenchimento  
do requerimento e entrega da documentação

12 e 13 de julho de 2011
UERJ – local a ser divulgado  
em www.vestibular.uerj.br

Divulgação dos resultados da análise da documentação  
da pré-matrícula da 5ª reclassificação

18 de julho de 2011

www.vestibular.uerj.br 

UERJ – Mural do DAA 
Pavilhão João Lyra Filho  
Bloco F - 1º andar

Inscrição em disciplinas para o 2º semestre                    
(4ª e 5ª reclassificações e 4º remanejamento)

25 e 26 de julho de 2011
UERJ – local a ser divulgado  
em www.vestibular.uerj.br
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II. Centro Universitário Estadual da Zona Oeste / UEZO

INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL

Procedimentos de inscrição 
16 de setembro a 

04 de outubro de 2010

www.vestibular.uerj.br 

(acesso também disponível  
na UERJ - Campus Maracanã -  
Pavilhão João Lyra Filho - 
Laboratório de Informática,         
das 10 às 17 horas, em dias úteis)

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 06 de outubro de 2010 rede bancária

Último dia para postagem do Formulário de Informações 
Socioeconômicas e da documentação comprobatória da  
carência e da opção de cota (candidatos ao ingresso pelo  
sistema de cotas)

06 de outubro de 2010 agências dos Correios

Solicitação de condições específicas para a realização da prova                                                        
(candidatos portadores de necessidades especiais)

01 a 08 de outubro de 2010

UERJ – DSEA/Atendimento 
Pavilhão João Lyra Filho  
Bloco F -  1º andar – sala 1.141  
(horário: das 10 às 18 horas)

Regularização do pagamento da taxa de inscrição 08 e 13 de outubro de 2010
UERJ - Laboratório de Informática

Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 23 a 27 de outubro de 2010

www.vestibular.uerj.br 

(acesso também disponível  
na UERJ - Campus Maracanã -  
Pavilhão João Lyra Filho - 
Laboratório de Informática,         
das 10 às 17 horas, em dias úteis)

Retificação de dados 25 a 27 de outubro de 2010
UERJ - Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

ANÁLISE DA DOCUMENtAÇÃO DA CARÊNCIA 
SOCIOECONÔMICA E DA OPÇÃO DE COtA  
(ingresso pelo sistema de cotas)

PERÍODO LOCAL

Divulgação do resultado 02 de dezembro de 2010 www.vestibular.uerj.br 

Solicitação de recursos 07 e 08 de dezembro de 2010
UERJ - Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

Divulgação do resultado dos recursos 08 de janeiro de 2011 www.vestibular.uerj.br 
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PROVA PERÍODO LOCAL

Aplicação da prova 05 de dezembro de 2010
Local indicado no cartão de 
confirmação de inscrição

Divulgação do padrão de respostas 05 de dezembro de 2010

www.vestibular.uerj.br 

UERJ – Mural do Vestibular 
Pavilhão João Lyra Filho – térreo 
(horário: 15 horas)

Divulgação das notas 21 de dezembro de 2010
www.vestibular.uerj.br 

UEZO – Mural do Vestibular 
Prédio I - 3º andar

Pedido de revisão das notas 03 e 04 de janeiro de 2011
UERJ – Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

Divulgação das notas da revisão 14 de janeiro de 2011
www.vestibular.uerj.br 

UEZO – Mural do Vestibular 
Prédio I - 3º andar

DIVULGAÇÃO DOS RESULtADOS /  
PROCEDIMENtOS DE MAtRÍCULA

PERÍODO LOCAL

Divulgação da classificação 14 de janeiro de 2011
www.vestibular.uerj.br

UEZO – Mural do Vestibular 
Prédio I - 3º andar

Divulgação do Boletim do Candidato 14 de janeiro de 2011 www.vestibular.uerj.br

Matrícula da classificação 17, 18 e 19 de janeiro de 2011
UEZO 
Prédio II - 2º andar - sala 202 
(horário: das 10 às 17 horas)

Divulgação da 1ª reclassificação                         25 de janeiro de 2011
www.uezo.rj.gov.br

UEZO – Mural do Vestibular 
Prédio I - 3º andar

Matrícula da 1ª reclassificação 27 e 28 de janeiro de 2011
UEZO 
Prédio II - 2º andar - sala 202 
(horário: das 10 às 17 horas)

Divulgação da 2ª reclassificação 01 de fevereiro de 2011
www.uezo.rj.gov.br

UEZO – Mural do Vestibular 
Prédio I - 3º andar

Matrícula da 2ª reclassificação 03 e 04 de fevereiro de 2011
UEZO 
Prédio II - 2º andar - sala 202 
(horário: das 10 às 17 horas)

Divulgação da 3ª reclassificação 08 de fevereiro de 2011
www.uezo.rj.gov.br

UEZO – Mural do Vestibular 
Prédio I - 3º andar

Matrícula da 3ª reclassificação 10 e 11 de fevereiro de 2011
UEZO 
Prédio II - 2º andar - sala 202 
(horário: das 10 às 17 horas)
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III. Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II / CBMERJ

INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL

Procedimentos de inscrição 
16 de setembro a 

04 de outubro de 2010

www.vestibular.uerj.br 

(acesso também disponível  
na UERJ - Campus Maracanã -  
Pavilhão João Lyra Filho - 
Laboratório de Informática,         
das 10 às 17 horas, em dias úteis)

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 06 de outubro de 2010 rede bancária

Solicitação de condições específicas para a realização  
da prova (candidatos portadores de necessidades especiais)

01 a 08 de outubro de 2010

UERJ – DSEA/Atendimento  
Pavilhão João Lyra Filho  
Bloco F - 1º andar - sala 1.141  
(horário: das 10 às 18 horas)

Regularização do pagamento da taxa de inscrição 08 e 13 de outubro de 2010
UERJ – Laboratório de Informática  
Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 23 a 27 de outubro de 2010

www.vestibular.uerj.br 

(acesso também disponível  
na UERJ - Campus Maracanã -  
Pavilhão João Lyra Filho - 
Laboratório de Informática,         
das 10 às 17 horas, em dias úteis)

Retificação de dados 25 a 27 de outubro de 2010
UERJ - Laboratório de Informática

Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

PROVA PERÍODO LOCAL

Aplicação da prova 05 de dezembro de 2010
Local indicado no cartão de 
confirmação de inscrição

Divulgação do padrão de respostas 05 de dezembro de 2010

www.vestibular.uerj.br 

UERJ – Mural do Vestibular 
Pavilhão João Lyra Filho – térreo 
(horário: 15 horas)

Divulgação das notas 21 de dezembro de 2010 www.vestibular.uerj.br

Pedido de revisão das notas 03 e 04 de janeiro de 2011
UERJ - Laboratório de Informática

Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

Divulgação das notas da revisão e da classificação 14 de janeiro de 2011 www.vestibular.uerj.br

Apresentação para os exames específicos 19 de janeiro de 2011

ABM D. PEDRO II/CBMERJ                                                
Auditório                                                                          
Av. Brasil, 23800 - Guadalupe 
(horário: 9 horas)                                    

V
es

ti
bu

la
r 

E
st

ad
u

al
 2

01
1 

   
 2

ª 
fa

se
 E

xa
m

e 
D

is
cu

rs
iv

o 
   

 M
an

ua
l d

o 
C

an
di

da
to

   
  A

n
ex

o 
1      

6



IV. Academia de Polícia Militar D. João VI / PMERJ

INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL

Procedimentos de inscrição 
16 de setembro a 

04 de outubro de 2010

www.vestibular.uerj.br 

(acesso também disponível  
na UERJ - Campus Maracanã -  
Pavilhão João Lyra Filho - 
Laboratório de Informática,  
das 10 às 17 horas, em dias úteis)

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 06 de outubro de 2010 rede bancária

Solicitação de condições específicas para a realização da prova 
(candidatos portadores de necessidades especiais)

01 a 08 de outubro de 2010

UERJ – DSEA/Atendimento  
Pavilhão João Lyra Filho 
Bloco F - 1º andar - sala 1.141  
(horário: das 10 às 18 horas)

Regularização do pagamento da taxa de inscrição 08 e 13 de outubro de 2010
UERJ - Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO PERÍODO LOCAL

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 23 a 27 de outubro de 2010

www.vestibular.uerj.br 

(acesso também disponível  
na UERJ - Campus Maracanã -  
Pavilhão João Lyra Filho - 
Laboratório de Informática,         
das 10 às 17 horas, em dias úteis)

Retificação de dados 25 a 27 de outubro de 2010
UERJ – Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

PROVA PERÍODO LOCAL

Aplicação da prova 05 de dezembro de 2010
Local indicado no cartão de 
confirmação de inscrição

Divulgação do padrão de respostas 05 de dezembro de 2010

www.vestibular.uerj.br 

UERJ – Mural do Vestibular 
Pavilhão João Lyra Filho – térreo 
(horário: 15 horas)

Divulgação das notas 21 de dezembro de 2010 www.vestibular.uerj.br

Pedido de revisão das notas 03 e 04 de janeiro de 2011
UERJ - Laboratório de Informática

Pavilhão João Lyra Filho - térreo         
(horário: das 10 às 17 horas)

Divulgação das notas da revisão e da classificação 13 de janeiro de 2011 www.vestibular.uerj.br

Apresentação para os exames específicos 14 de janeiro de 2011

APM D. JOÃO VI/PMERJ                                                
Auditório                                                                          
Av. Marechal Fontenelle, 2906                                
Jardim Sulacap

(horário: 8 horas)                                    
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