
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

EDITAL 1/2023 - RIFB/IFBRASILIA, DE 23 DE JANEIRO DE 2023

ANEXO B: CRONOGRAMA

I - Considerando o item 3.2 do Edital nº 12023-RIFB, de 23 de janeiro de 2023, segue abaixo
o cronograma do Edital supracitado com todas as datas e etapas para participar da seleção dos
candidatos, na primeira edição do SiSU de 2023 pelo IFB:

CRONOGRAMA PREVISTO DAS ETAPAS DO SiSU PARA SELEÇÃO 2023/1

DATAS ETAPAS EM QUE LOCAL?

23/01/2023 Publicação do Edital
Página oficial do IFB:

www.ifb.edu.br

24/01/2023 Período para impugnação do Edital
E-mail institucional:

processoseletivo@ifb.edu.br

25/01/2023 Data prevista para divulgação das respostas às
impugnações

Página oficial do IFB:

www.ifb.edu.br

16 a
24/02/2023 Período de Inscrições

Site do SiSU:

https://acessounico.mec.gov.br/sisu

28/02/2023 Publicação do Resultado da Chamada Regular
Site do SiSU:

https://acessounico.mec.gov.br/sisu

28/02 a
08/03/2023

Prazo para declarar interesse em participar da Lista de
Espera do SiSU

Site do SiSU:

https://acessounico.mec.gov.br/sisu

1º/03/2023

Publicação da Convocação para Matrícula e Convocação
de todos os candidatos de reserva de vaga para entrega

da documentação comprobatória de reserva de vaga
para (L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, VI¹ e VI²)

Página oficial do IFB:

www.ifb.edu.br

02/03/2023
L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, VI¹ e VI²: Entrega da

documentação comprobatória de reserva de vaga para
todos os candidatos de reserva de vaga

On-line ou presencial conforme
o Campus do IFB ofertante do curso

selecionado pelo candidato

AC: Matrícula dos candidatos de Ampla
Concorrência selecionados na chamada regular

http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/
https://acessounico.mec.gov.br/sisu
https://acessounico.mec.gov.br/sisu
https://acessounico.mec.gov.br/sisu
http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/


06, 07 e
08/03/2023

L1, L5, L9, L13, VI¹ e VI²: Matrícula dos candidatos de
reserva de vaga que tiveram a comprovação da reserva

de vaga deferida na chamada regular On-line ou presencial

conforme o Campus do IFB
ofertante do curso selecionado pelo

candidato
L2, L6, L10, L14: Pré-Matrícula dos candidatos negros

(pretos ou pardos) e indígenas que tiveram a
comprovação documental da reserva de vaga deferida
na chamada regular; pois os candidatos negros (pretos

ou pardos) deverão ainda participar da verificação
complementar da autodeclaração por Banca de
Heteroidentificação, se atestada, efetivação de

matrícula em data oportuna

10/03/2023

Publicação da Convocação de todos os candidatos da
Lista de Espera do SiSU para manifestação de interesse
pelas possíveis vagas ociosas da chamada regular (AC,

L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, VI¹ e VI²)

Página oficial do IFB:

www.ifb.edu.br

13/03/2023

AC, L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, VI¹ e VI²:
Manifestação de interesse pelas vagas ociosas da

chamada regular pelos candidatos interessados da lista
de espera do SiSU

On-line conforme documento de
convocação

15/03/2023

Publicação da Colocação dos candidatos que
manifestaram interesse pelas vagas ociosas da

chamada regular

Página oficial do IFB:

www.ifb.edu.br

Publicação da Convocação para Matrícula dos
Candidatos de Ampla Concorrência (AC) e

Publicação da Convocação de Todos os Candidatos de
Reservas de Vagas, que manifestaram interesse pelas
vagas ociosas da chamada regular, para Entrega da

Documentação Comprobatória de Reserva de Vaga (L1,
L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, VI¹ e VI²)

16 e
17/03/2023

AC: Matrícula dos Candidatos Contemplados de Ampla
Concorrência

On-line ou presencial

conforme o Campus do IFB
ofertante do curso selecionado pelo

candidato, de acordo com o
documento de convocação

16/03/2023
L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, VI¹ e VI²: Entrega da

Documentação Comprobatória de Reserva de Vaga dos
candidatos convocados

On-line ou presencial

conforme o Campus do IFB
ofertante do curso selecionado pelo

candidato, de acordo com o
documento de convocação

20/03/2023

Publicação do Resultado Preliminar da comprovação
documental das reservas de vaga (L1, L2, L5, L6, L9,
L10, L13, L14, VI¹ e VI²) dos Candidatos da Chamada

Regular a da Lista de Espera

Página oficial do IFB:

www.ifb.edu.br

L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, VI¹ e VI²: Solicitação de
justificativa de indeferimento da comprovação da

On-line ou presencial

conforme o Campus do IFB

http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/


21/03/2023 reserva de vaga para impetração de recurso contra o
Resultado Preliminar da comprovação documental das
reservas de vaga dos candidatos da chamada regular

e dos candidatos da lista de espera

ofertante do curso selecionado pelo
candidato, de acordo com o

documento de tal etapa

22/03/2023

L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, VI¹ e VI²: Apresentação
de recurso contra o Resultado Preliminar da

comprovação documental das reservas de vaga dos
candidatos da chamada regular e da lista de espera

On-line ou presencial

conforme o Campus do IFB
ofertante do curso selecionado pelo

candidato, de acordo com o
documento de tal etapa

24/03/2023

Publicação do Resultado Final da comprovação
documental das reservas de vaga (L1, L5, L9,L13, VI¹ e

VI²)

Página oficial do IFB:

www.ifb.edu.br

Publicação da Convocação para Matrícula

(AC, L1, L5, L9,L13, VI¹ e VI²)

Publicação da Convocação de Todos os Candidatos
Negros (Pretos ou Pardos) que tiveram a reserva de

vaga (L2, L6, L10, L14) comprovada documentalmente
para Verificação Complementar da Autodeclaração por

Banca de Heteroidentificação

27 e
28/03/2023

AC, L1, L5, L9, L13, VI¹ e VI²: Matrícula dos Candidatos
Convocados da ampla concorrência e de algumas

reservas de vagas

On-line ou presencial

conforme o Campus do IFB
ofertante do curso selecionado pelo

candidato, de acordo com o
documento de tal etapa

24/03/2023

L2, L6, L10, L14: Período de Solicitação de Nova Data
e/ou Turno para Realização da Verificação

Complementar da Autodeclaração do candidato negro
(preto ou pardo) por Banca de Heteroidentificação

On-line pelo Campus do IFB
ofertante do curso selecionado pelo
candidato, conforme documento de

tal etapa

27 e
28/03/2023

L2, L6, L10, L14: Período para proceder com a
Verificação Complementar da Autodeclaração dos

Candidatos Negros (Pretos ou Pardos) por Banca de
Heteroidentificação

On-line ou presencial

conforme o Campus do IFB
ofertante do curso selecionado pelo

candidato e de acordo com o
documento de tal etapa

29/03/2023

Publicação do Resultado Preliminar de Verificação
Complementar da Autodeclaração dos Candidatos

Negros (Pretos ou Pardos) – L2, L6, L10, L14 – por Banca
de Heteroidentificação e possível convocação para

matrícula

Página oficial do IFB:

www.ifb.edu.br

30/03/2023

L2, L6, L10, L14: Recurso contra o resultado preliminar
da verificação complementar da Autodeclaração dos
Candidatos Negros (Pretos ou Pardos) – L2, L6, L10,

L14 – por Banca de Heteroidentificação

On-line pelo Campus do IFB
ofertante do curso selecionado pelo
candidato, conforme documento de

tal etapa

Possível Período de Matrícula dos Candidatos

On-line ou presencial

conforme o Campus do IFB

http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/


Código Verificador:
Código de Autenticação:

30 e
31/03/2023

Convocados da ampla concorrência e de algumas
reservas de vagas comprovadas

ofertante do curso selecionado pelo
candidato e de acordo com o

documento de tal etapa

03/04/2023

Publicação do Resultado Final de Verificação da
Autodeclaração dos Candidatos Negros (Pretos

ou Pardos) – L2, L6, L10, L14 – por Banca de
Heteroidentificação Página oficial do IFB:

www.ifb.edu.br
Publicação da Convocação para Matrícula de candidatos
de ampla concorrência e reservas de vagas (AC, L1, L2,

L5, L6, L9, L10, L13, L14, VI¹ e VI²)

04 e
05/04/2023

AC, L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, VI¹ e VI²: Matrícula
dos Candidatos Convocados da ampla concorrência e

reservas de vagas

On-line ou presencial

conforme o Campus do IFB
ofertante do curso selecionado pelo

candidato, de acordo com o
documento de tal etapa

07/04/2023 Publicação de novas convocações para matrícula, se
necessário

Página oficial do IFB:

www.ifb.edu.br

10/04/2023 Previsão de início das aulas para os calouros da Seleção
2023/1

Pelo Campus do IFB ofertante do
curso selecionado pelo candidato

II - As datas e etapas deste cronograma poderão sofrer alterações, caso aconteça tal ação, o cronograma
retificado será publicado no sítio eletrônico do IFB, www.ifb.edu.br .

(documento assinado eletronicamente)
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