CALENDÁRIO DO VESTIBULAR 2018-1

Dia 04 – segunda-feira
Dia 04 – segunda -feira
Dia 12 – terça-feira
Dia 15 – sexta-feira
Dias 19 e 20 – terça-feira e
quarta-feira
Dia 22 – sexta-feira
Dia 25 – segunda-feira
Dia 27 – quarta-feira
Dia 22 – domingo
Dia 23 – segunda-feira
Dia 26 – quinta-feira
Dia 27 – segunda-feira
Dia 03 – domingo
Dia 04 – segunda-feira
Dias 05 e 06 – terça e quartafeira
Dia 18 – segunda-feira
Dias 08, 09 e 10 (segunda,
terça e quarta feiras)

SETEMBRO 2017
Divulgação do Edital pela internet (www.unitins.br)
Início do pedido de isenção de taxa
Último dia para solicitar isenção da taxa de inscrição
Início das inscrições pela internet (www.unitins.br) a partir das 9 h
Prazo para entrega da documentação comprobatória do pedido de isenção
da taxa de inscrição
Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
Recurso contra o resultado – até às 20h através do e-mail ccs@unitins.br
Resultado final dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
OUTUBRO 2017
Último dia de inscrição
Último dia para pagamento do boleto da taxa de inscrição
Entrega do laudo médico – item 4.9 do Edital 2018/1 – 01

NOVEMBRO 2017
Previsão de publicação dos locais de provas na página da Unitins
(www.unitins.br)
DEZEMBRO 2017
Aplicação das provas de objetivas e de Redação (manhã e tarde)
Divulgação do gabarito preliminar
Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar das 8h às
12h e 14h às 18h pelo e-mail ccs@unitins.br ou nos endereços constantes
no item 4.9 do Edital 2018/1 – 01.
Divulgação do resultado final e publicação no site da Unitins
(www.unitins.br)
JANEIRO 2018
Matrícula da Primeira Chamada

Dia 12 – sexta-feira

Divulgação do resultado da 2ª chamada e publicação no site da Unitins
(www.unitins.br)

Dias 16 e 17 – terça e quartafeira

Matrícula da 2ª chamada

