
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 
 

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR 2021/1 
 

DEZEMBRO 2020 

Dia 04 – sexta-feira Divulgação do Edital de abertura pela internet (www.unitins.br). 

Dias 04 e 05 – sexta-feira e 
sábado 

Prazo para interposição de recurso (impugnação) contra o Edital, 
exclusivamente por e-mail (impugnacaovestibular2021.1@unitins.br), até 
23h59min 

Dia 07 – segunda-feira Divulgação das respostas à eventual solicitação de impugnação do Edital.  

Dia 08 – terça-feira Início das inscrições pela internet (www.unitins.br) a partir das 9h.  

Dia 08 – terça-feira  Início do período de solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

Dia 10 – quinta-feira Último dia para solicitar isenção da taxa de inscrição. 

Dia 15 – terça-feira Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. 

Dia 16 – quarta-feira 
Prazo para interposição de Recurso contra o resultado dos pedidos de 
isenção, até as 23h59min utilizando a “Área do candidato” na página do 
vestibular. 

Dia 21 – segunda-feira Resultado final dos pedidos de isenção de taxa de inscrição. 

JANEIRO 2021 

Dia 04 – segunda-feira Último dia de inscrição e de solicitação de atendimento especial. 

Dia 05 – terça-feira Último dia para pagamento do boleto da taxa de inscrição. 

Dia 07 – quinta-feira 
Divulgação do resultado preliminar das solicitações de atendimento 
especial e da lista preliminar de inscrições confirmadas. 

Dia 08 – sexta-feira 
Prazo para recurso contra a lista preliminar de inscrições confirmadas e 
contra o indeferimento de solicitações de atendimento especial, até as 
23h59min utilizando a “Área do candidato” na página do vestibular. 

Dia 12 – terça-feira 
Homologação da lista definitiva de inscritos e resultado final das 
solicitações de atendimento especial. 

Dia 21 – quinta-feira Previsão de publicação dos locais de provas na página do vestibular  

Dia 27 – quarta-feira Aplicação das provas objetivas e de Redação (Período da tarde) 

Dia 28 – quinta-feira Divulgação do gabarito preliminar 

Dia 29 – sexta-feira 
Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar, até as 
23h59min, utilizando a “Área do candidato” na página do vestibular. 

FEVEREIRO 2021 

Dia 04 – quinta-feira Publicação do gabarito definitivo 

Dia 09 – terça-feira  
Divulgação do resultado final e publicação no site da Unitins 
(www.unitins.br)  

Dias 10, 11 e 12 – (de quarta à 
sexta-feira) 

Matrícula da Primeira Chamada 

 

*As datas constantes no presente documento podem sofrer alterações. Caso isso ocorra, haverá a devida 
divulgação no site da Instituição. 
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