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ANEXO I  
Calendário 

 
 

Data e Horário* Evento 
9/2/2020 Publicação do Edital / Resolução 

10/2/2021 
Início das Inscrições, por meio de acesso a formulário eletrônico disponibilizado no endereço 
www.ingresso.ufscar.br mediante cadastro de nome de usuário e senha individuais 

8/3/2021 
até as 23h59min. do 

dia 8/1/2021 

Data final para solicitação de Inscrição por meio do formulário eletrônico disponibilizado no endereço 
www.ingresso.ufscar.br 

8/3/2021 
até as 23h59min. do 

dia 8/1/2021 

Prazo final para envio, exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponibilizado no endereço 
www.ingresso.ufscar.br  da versão digitalizada da Declaração de Etnia e de Vínculo com Comunidade 
Indígena, caso o(a) candidato(a) não tenha feito o envio durante o prazo destinado ao recebimento das 
inscrições 

22/3/2021 
às 18 horas 

Publicação da homologação das inscrições, exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico 
www.ingresso.ufscar.br 

29/3/2021 
até as 23h59min. do 

dia 29/3/2021 

Data limite para interposição de recursos sobre indeferimento de inscrições, a ser realizada pelo(a) 
candidato(a)(a) exclusivamente por meio do endereço  www.ingresso.ufscar.br 

22/4/2021 
às 18 horas 

Divulgação do resultado de recursos interpostos contra o indeferimento da inscrição, exclusivamente pela 
Internet, no endereço www.ingresso.ufscar.br  

3/5/2021 
às 18 horas 

Convocação para as Provas, contendo o endereço completo do local em que os(as) candidatos(as) devem 
comparecer para realização da prova. Divulgação será feita exclusivamente pela Internet, no endereço 
www.ingresso.ufscar.br 

6/6/2021 
às 13 horas 

Aplicação da Prova de Conhecimento e Habilidade em Música, em São Carlos/SP, exclusivamente para 
candidatos à vaga no Curso de Licenciatura em Música. 

13/6/2021 
às 13 horas 

Aplicação das Provas nas cidades de, Manaus/AM, Recife/PE, São Gabriel da Cachoeira/AM e São 
Paulo/SP 

14/6/2020 Publicação do Gabarito 
15 a 18/6 Prazo para interposição de recurso ao gabarito 

19/7/2021 
às 18 horas 

Publicação do resultado dos recursos do gabarito 

Divulgação dos convocados para matrícula em 1ª chamada e da lista de espera. Divulgação feita 
exclusivamente pela Internet, no endereço www.ingresso.ufscar.br 

23/7/2021 
até as 23h59min. do 

dia 23/7/2021 

Data final para requerimento de matrícula dos convocados em 1ª chamada 

28/7/2021 
Divulgação dos convocados para matrícula em 2ª chamada, feita exclusivamente pela Internet, no 
endereço www.ingresso.ufscar.br e no endereço www.ingresso.ufscar.br 

30/7/2021 
até as 23h59min. do 

dia 30/7/2021 

Data final para requerimento de matrícula dos convocados em 2ª chamada 

4/8/2021 
às 18 horas 

Divulgação dos convocados para matrícula em 3ª chamada, feita exclusivamente pela Internet, no 
endereço www.ingresso.ufscar.br e no endereço www.ingresso.ufscar.br 

6/8/2021 
até as 23h59min. do 

dia 6/8/2021 

Data final para requerimento de matrícula dos convocados em 3ª chamada 

11/8/2021 
às 18 horas 

Divulgação dos convocados para matrícula em 4ª chamada, feita exclusivamente pela Internet, no 
endereço www.ingresso.ufscar.br e no endereço www.ingresso.ufscar.br 

12/8/2021 
até as 23h59min. do 

dia 12/8/2021 

Data final para requerimento de matrícula dos convocados em 4ª chamada 

17/8/2021 
às 18 horas 

Divulgação dos convocados para matrícula em 5ª chamada, feita exclusivamente pela Internet, no 
endereço www.ingresso.ufscar.br e no endereço www.ingresso.ufscar.br 

18/8/2021 
até as 23h59min. do 

dia 18/8/2021 

Data final para requerimento de matrícula dos convocados em 5ª chamada 

* Todas as referências de horário feitas neste calendário obedecerão ao horário oficial de Brasília - DF 


