
CRONOGRAMA DE AÇÕES DO SISU 2018.2 – PROGRAD, NURCA E PROTOCOLO DATAS 

 

Prograd - publica o edital nº. 17/2018 - Sisu 2018.2 08/06 

Inscrições - site do Sisu/INEP 12, 13, 14 e 15/06 

 

Prograd - publica a 1ª chamada, com o prazo de matrículas 18/06 

Nurca - realiza as matrículas da 1ª chamada 
22 (14h – 19h), 25, 26, 

27 (07h – 13h) e 28/06 

Nurca - publica as matrículas deferidas e indeferidas - 1ª chamada, com o prazo de recursos 04/07 

Prograd - publica a Lista de Espera 04/07 

Protocolo - prazo para recurso de indeferimento das matrículas – 1ª chamada 05/07 

 

Prograd - publica a 2ª chamada, com o prazo de matrículas 05/07 

Nurca - publica o resultado dos recursos de indeferimento das matrículas – 1ª chamada 07/07 

Nurca - realiza as matrículas da 2ª chamada 
09, 10 (07h – 13h) e 

11/07 

Nurca - publica as matrículas deferidas e indeferidas – 2ª chamada, com o prazo de recursos 16/07 

Protocolo - abre prazo para recurso de indeferimento das matrículas – 2ª chamada 17/07 

 

Prograd - publica a 3ª chamada, com o prazo de matrículas 12/07 

Nurca - publica o resultado dos recursos de indeferimento das matrículas – 2ª chamada 19/07 

Nurca - realiza as matrículas da 3ª chamada 16 e 17/07 

Nurca - publica as matrículas deferidas e indeferidas – 3ª chamada, com o prazo de recursos 20/07 

Protocolo - abre prazo para recurso de indeferimento das matrículas – 3ª chamada 23/07 

 

Prograd - publica a 4ª chamada, com o prazo de matrículas 19/07 

Prograd - publica chamada para a 1ª Manifestação de Interesse, com o prazo de inscrições 19/07 

Prograd - publica novo cronograma de chamadas, a partir da 5ª chamada, já usando a lista da 1ª 

Manifestação de Interesse 
19/07 

Nurca - publica o resultado dos recursos de indeferimento das matrículas – 3ª chamada 25/07 

Nurca - realiza as matrículas da 4ª chamada 23 e 24/07 

Nurca - publica as matrículas deferidas e indeferidas – 4ª chamada, com o prazo de recursos 26/07 

Prograd - abre prazo para inscrição na 1ª Manifestação de interesse 23 e 24/07 

Protocolo - abre prazo para recurso de indeferimento das matrículas – 4ª chamada 27/07 

 

Prograd - publica a 5ª chamada, com o prazo de matrículas (já com a lista da 1ª Manifestação de 

Interesse) 
26/07 

 


