
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria

EDITAL Nº 72/2019/REI/IFTO, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019
RETIFICAÇÃO Nº 6

VESTIBULAR UNIFICADO 2020/1 PARA CURSOS PRESENCIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

A  REITORA  EM  SUBSTITUIÇÃO  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA DO  TOCANTINS,  nomeada  pela  Portaria  nº  1436/2019/REI/IFTO,  de  10  de
dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 11 de dezembro de 2019, seção
2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a Re�ficação nº 6 do Edital
de Ves!bular Unificado do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
– IFTO para o primeiro semestre le�vo de 2020.

Onde se lê:

ANEXO II

CRONOGRAMA DO EVENTO

EVENTO DATA

Publicação do Edital 12/9/2019

Impugnação do Edital 13/9/2019

Inscrições 16/9 a 31/10/2019

Inclusão do Nome Social 16/9 a 2/10/2019

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 16/9 a 9/10/2019

Solicitação de atendimentos especializado e/ou específico 16/9 a 31/10/2019

Resultado das solicitações de atendimentos especializado e/ou
específico 5/11/2019

Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 11/10/2019

Recurso contra o resultado das solicitações de isenção da taxa de
inscrição (on-line) 12 e 13/10/2019

Resultado final das solicitações de isenção da taxa de inscrição 15/10/2019

Alteração de dados no curso/modalidade/reserva de vagas/ação
afirma�va/2ª opção (on-line) 16/9 a 31/10/2019

Úl�mo dia para pagamento da taxa de inscrição 1º/11/2019

Divulgação dos locais de prova para os cursos de graduação 11/11/2019

Divulgação dos locais de prova para os cursos técnicos 15/11/2019

Aplicação das provas para os cursos de graduação 17/11/2019

Divulgação do gabarito preliminar para os cursos de graduação 17/11/2019 após
as 19h

Recurso contra o gabarito preliminar para os cursos de
graduação (on-line)

17 a 19/11/2019 até
as 12h
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Resultado dos recursos e gabarito final para os cursos de
graduação 20/11/2019

Aplicação das provas para os cursos técnicos 24/11/2019

Divulgação do gabarito preliminar para os cursos técnicos 24/11/2019 após
as 20h

Recurso contra o gabarito preliminar para os cursos técnicos (on-
line) 25 e 26/11/2019

Resultado dos recursos e gabarito final para os cursos técnicos 28/11/2019

Convocação dos candidatos às reservas de vagas e ações
afirma�vas 2/12/2019

Prazo para entrega da documentação referente às reservas
de vagas e ações afirma�vas 3 a 6/12/2019

Resultado da análise da documentação referente às reservas
de vagas e ações afirma�vas 17/12/2019

Recurso contra o resultado da documentação referente às
reservas de vagas e ações afirma�vas (on-line) 17 e 18/12/2019

Resultado preliminar do Ves�bular Unificado e da análise dos
documentos 23/12/2019

Recurso contra o resultado preliminar do Ves�bular Unificado
(on-line) 26 e 27/12/2019

Resultado final do Ves�bular Unificado 7/1/2020

Leia-se:

ANEXO II

CRONOGRAMA DO EVENTO

EVENTO DATA

Publicação do Edital 12/9/2019

Impugnação do Edital 13/9/2019

Inscrições 16/9 a 31/10/2019

Inclusão do Nome Social 16/9 a 2/10/2019

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 16/9 a 9/10/2019

Solicitação de atendimentos especializado e/ou específico 16/9 a 31/10/2019

Resultado das solicitações de atendimentos especializado e/ou
específico 5/11/2019

Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 11/10/2019

Recurso contra o resultado das solicitações de isenção da taxa de
inscrição (on-line) 12 e 13/10/2019

Resultado final das solicitações de isenção da taxa de inscrição 15/10/2019

Alteração de dados no curso/modalidade/reserva de vagas/ação
afirma�va/2ª opção (on-line) 16/9 a 31/10/2019

Úl�mo dia para pagamento da taxa de inscrição 1º/11/2019

Divulgação dos locais de prova para os cursos de graduação 11/11/2019

Divulgação dos locais de prova para os cursos técnicos 15/11/2019

Aplicação das provas para os cursos de graduação 17/11/2019

Divulgação do gabarito preliminar para os cursos de graduação 17/11/2019 após
as 19h

Recurso contra o gabarito preliminar para os cursos de
graduação (on-line)

17 a 19/11/2019 até
as 12h
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Resultado dos recursos e gabarito final para os cursos de
graduação 20/11/2019

Aplicação das provas para os cursos técnicos 24/11/2019

Divulgação do gabarito preliminar para os cursos técnicos 24/11/2019 após
as 20h

Recurso contra o gabarito preliminar para os cursos técnicos (on-
line) 25 e 26/11/2019

Resultado dos recursos e gabarito final para os cursos técnicos 28/11/2019

Convocação dos candidatos às reservas de vagas e ações
afirma�vas 2/12/2019

Prazo para entrega da documentação referente às reservas
de vagas e ações afirma�vas 3 a 6/12/2019

Resultado da análise da documentação referente às reservas
de vagas e ações afirma�vas 17/12/2019

Recurso contra o resultado da documentação referente às
reservas de vagas e ações afirma�vas (on-line) 17 e 18/12/2019

Resultado preliminar do Ves�bular Unificado e da análise dos
documentos 23/12/2019

Recurso contra o resultado preliminar do Ves�bular Unificado
(on-line) 26 a 28/12/2019

Resultado final do Ves�bular Unificado 7/1/2020

Palmas, 27 de dezembro de 2019.

TÁVILLA CAROLINA COELHO CARMO
Reitora em subs�tuição do Ins�tuto Federal do Tocan�ns

Documento assinado eletronicamente por Tavilla Carolina Coelho Carmo, Reitora
Subs!tuta,  em 27/12/2019,  às 16:35,  conforme horário  oficial  de Brasília,  com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site hPp://sei.iQo.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0890505 e o código
CRC 72034A5D.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor
Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200

portal.iQo.edu.br — reitoria@iQo.edu.br

Referência: Processo nº 23235.022876/2019-77 SEI nº 0890505
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