
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

 

CRONOGRAMA DO VESTIBULAR GERAL 2023/1 

SETEMBRO 2022 

Dia 26 – segunda-feira Publicação do Edital de abertura pela internet (www.unitins.br). 

Dia 27 – terça-feira 
Prazo para interposição de recurso (impugnação) contra o Edital, exclusivamente por e-

mail (vestibular@unitins.br) até às 23h59min. 

Dia 28 – quarta-feira 
Publicação de deferimento ou indeferimento às eventuais impugnações do Edital e, 

consequentemente, possível retificação a partir das 19h. 

Dia 29 – quinta-feira 
Início das inscrições e solicitação para atendimento especial pelo Portal da Unitins 

(www.unitins.br), a partir das 09h. 

Dia 29 – quinta-feira Início do período de solicitação de isenção da taxa de inscrição, a partir das 09h. 

OUTUBRO 2022 

Dia 03 – segunda-feira Último dia para solicitar isenção da taxa de inscrição até às 23h59min. 

Dia 07 – sexta-feira Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, a partir das 19h. 

Dia 10 – segunda-feira 

Prazo para interposição de Recurso contra o resultado dos pedidos de isenção, até as 

23h59min, exclusivamente on-line através da “Área do candidato” na página do processo 

seletivo. 

Dia 13 – quinta-feira Resultado final dos pedidos de isenção de taxa de inscrição, a partir das 19h. 

NOVEMBRO 2022 

Dia 07 – segunda-feira Último dia de inscrição e de solicitação de atendimento especial até às 23h59min. 

Dia 08 – terça-feira Último dia para pagamento do boleto da taxa de inscrição. 

Dia 10 – quinta-feira 
Publicação do resultado preliminar das solicitações de atendimento especial e da lista 

preliminar de inscrições confirmadas, a partir das 19h. 

Dia 11 – sexta-feira 

Prazo para recurso contra a lista preliminar de inscrições confirmadas e contra o 

indeferimento de solicitações de atendimento especial, até às 23h59min, exclusivamente 

on-line através da “Área do candidato” na página do processo seletivo. 

Dia 16 – quarta-feira 
Publicação da lista definitiva de inscritos e do resultado final das solicitações de 

atendimento especial, a partir das 19h. 

Dia 22 – terça-feira 
Previsão de publicação dos locais de provas no Portal da Unitins (www.unitins.br), a partir 

das 19h. 

DEZEMBRO 2022 

Dia 04 – domingo APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DE REDAÇÃO. 

Dia 05 – segunda-feira Publicação do gabarito preliminar, a partir das 19h. 

Dia 06 – terça-feira 
Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar exclusivamente on-line 

através da “Área do candidato” na página do processo seletivo até às 23h59min. 

Dia 13 – terça-feira Publicação do gabarito definitivo, a partir das 19h. 

Dia 20 – terça-feira 
Previsão de divulgação do Resultado Definitivo no site da Unitins (www.unitins.br), a 

partir das 19h. 

FEVEREIRO 2023 

Dia 01 – quarta-feira Início das aulas. 

 

*O presente cronograma apresenta datas prováveis para cada etapa do processo seletivo e as mesmas podem sofrer 

alterações. Caso isso ocorra, haverá a devida divulgação no Portal da Unitins. 

* Retificado em 07/10/2022, conforme Edital de Retificação-03 
Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 07/10/2022 15:00:55.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 25788D02011FB70B
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