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A Universidade Federal Fluminense (UFF) divulga o resultado final do vestibular no prÃ³ximo
dia 28 de janeiro. Nessa data, alÃ©m de saberem sua classificaÃ§Ã£o no processo seletivo, os
candidatos que pediram revisÃ£o de notas poderÃ£o conferir se tiveram a solicitaÃ§Ã£o
atendida.
A matrÃ-cula dos candidatos a vagas nos cursos ministrados em NiterÃ³i serÃ¡ realizada nos
dias 1Âº e 2 de fevereiro, das 10 Ã s 16 horas. O atendimento aos classificados deve ser
realizado no dia 1Âº para os classificados para o primeiro semestre, preferencialmente. JÃ¡ os
calouros do 2Âº semestre devem realizar a inscriÃ§Ã£o no dia 2, preferencialmente.
Nos demais municÃ-pios, a matrÃ-cula serÃ¡ realizada nos dias 31 de janeiro e 1Âº de
fevereiro, das 13 Ã s 16 horas. Os classificados devem entregar uma fotografia 3 x 4 recente,
alÃ©m de uma cÃ³pia dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, HistÃ³rico
Escolar com conclusÃ£o do ensino mÃ©dio e certificado ou diploma de conclusÃ£o do ensino
mÃ©dio.
AlÃ©m disso, vestibulandos com mais de 18 anos devem apresentar tambÃ©m o original e
uma cÃ³pia do tÃ-tulo de eleitor com comprovante de estar em dia com a JustiÃ§a Eleitoral e,
no caso dos rapazes maiores de 18 anos, o Certificado de Reservista ou prova de estar em dia
com suas obrigaÃ§Ãµes militares.
O resultado do primeiro remanejamento do vestibular serÃ¡ divulgado no dia 9 de fevereiro,
quando classificados a princÃ-pio para o segundo semestre podem ocupar vagas nÃ£o
preenchidas do primeiro semestre. TambÃ©m no dia 9, os candidatos vÃ£o poder conferir o
resultado da primeira reclassificaÃ§Ã£o do concurso e devem realizar a matrÃ-cula no dia
seguinte.
No dia 17 de fevereiro, estarÃ¡ disponÃ-vel no site do vestibular da UFF, o resultado do
segundo remanejamento e da segunda reclassificaÃ§Ã£o. Quem conseguir uma vaga nessa
etapa, deve comparecer na universidade para a matrÃ-cula no dia 18.
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