
ANEXO 1 – CALENDÁRIO

Etapa Datas Horário Local da UERJ

a) Entrega de documentação para os
candidatos que optaram pelo sistema de
reserva de vagas.

De 06 a 12/01/2023
Até 12 hs do dia

12/01/2023

Preenchimento do formulário
online
Documentação Cotista 2023

b) Resultado Exame Documentação
Comprobatória (Cotistas)

12/03/2023 15 hs www.deamb.eng.uerj.br
e por e-mail

c) Prazo para Recursos (Cotistas) De 12 a 14/03/2023 Até 16 hs do dia
14/03/2023 Formulário para Recursos

d) Resultado do exame dos recursos
(Cotistas)

28/03/2023 A partir de 15 hs www.deamb.eng.uerj.br
e por e-mail

e) Inscrições de 20/09 a 28/11/2022 Até 15 hs de
28/11/2022

Preenchimento do
Formulário de inscrição

f) Resultado das Inscrições 12/12/2022 a partir
das 15 hs

www.deamb.eng.uerj.br
e por e-mail

g) Prazo para Recursos Inscrições de 12 a 14/12/2022
até às 15 hs

do dia 14/12/2022 Formulário para Recursos

h) Divulgação Resultado dos Recursos 15/12/2022 a partir de 15 hs www.deamb.eng.uerj.br
e por e-mail

i) Prova de Língua Inglesa 06/01/2023 13 hs - 16 hs **        A definir

j) Prova de Língua Portuguesa (para
estrangeiros)

06/01/2023 13 hs - 16 hs **        A definir

k) Divulgação dos Resultados da Prova de
Língua Inglesa

09/01/2023 à partir das 10  hs www.deamb.eng.uerj.br

l) Prazo para Recursos das Provas de
Línguas

de 09 a 11/01/2023 até às 15 hs
do dia 11/01/2023 Formulário para Recursos

m) Resultado dos Recursos da Prova de
Língua

12/01/2023 a partir de 15 hs www.deamb.eng.uerj.br

n) Apresentação dos pré-projetos de
pesquisa * a secretaria entrará em
contato por telefone para agendar

23 a 27/01/2023 de 08 hs às 18 hs Videoconferência

o) Divulgação do resultado pré-projetos de
pesquisa 07/02/2023 a partir das 12 hs www.deamb.eng.uerj.br

e por e-mail
p) Recursos pré-projetos de pesquisa 08 a 10/02/2023 Até 15 hs do dia 10 Formulário para Recursos

q) Resultado do exame dos recursos
pré-projetos de pesquisa 13/02/2023 A partir de 13 hs www.deamb.eng.uerj.br

e por e-mail
r) Resultado final 13/02/2023 A partir de 13 hs www.deamb.eng.uerj.br

e por e-mail

s) Realização das Matrículas de 28 a 30/03/2023
Procedimento:

Divulgado junto com
o resultado final

A definir  **
www.deamb.eng.uerj.br

t) Divulgação da Reclassificação 30/03/2023 A partir de 13 hs www.deamb.eng.uerj.br
e por e-mail

u) Matrícula dos reclassificados - 31/03/2023 A definir
www.deamb.eng.uerj.br

v) Início das aulas a definir -

* Na ocorrência de falha de conexão no momento da videoconferência, de avaliação de pré-projetos
novo horário será agendado pela secretaria.

** A princípio a prova de língua estrangeira e a matrícula ocorrerão presencialmente. Caso seja
necessário ajustar, avisaremos por e-mail e no site.
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