CALENDÁRIO DE INGRESSO 2023
(Aprovado pelo Colégio de Dirigentes em 10 de agosto de 2022)

INGRESSO 2023/1
CURSOS TÉCNICOS E PROEJA*
*PROEJA ofertados de forma centralizada (pelo Depto de Ingresso da Reitoria)

DATA

EVENTO

10/10 a 04/11/2022

PERÍODO DE INSCRIÇÕES - TÉCNICOS INTEGRADOS - EXAME DE CLASSIFICAÇÃO

27/11/2022

EXAME DE CLASSIFICAÇÃO - CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS

10/11 a 09/12/2022

PERÍODO DE INSCRIÇÕES - TÉCNICOS CONCOMITANTES, SUBSEQUENTES, INTEGRADOS* e
PROEJA (*seleção por SORTEIO)

16/12/2022

SORTEIO ELETRÔNICO

19/12/2022
16 a 26/01/2023

Divulgação dos candidatos aprovados em 1ª chamada e dos candidatos em lista de espera para
manifestação de interesse na vaga
Matrícula on-line dos aprovados em 1ª chamada e manifestação de interesse na vaga dos
candidatos em lista de espera, por meio do preenchimento de formulário eletrônico

01/02/2023

Divulgação dos candidatos aprovados em lista de espera que manifestaram interesse na vaga.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – FIC
DATA
13/12/2022 a
27/01/2023
31/01/2023

EVENTO
PERÍODO DE INSCRIÇÕES NOS CURSOS FIC
SORTEIO ELETRÔNICO

06 a 13/02/2023

Divulgação dos candidatos aprovados em 1ª chamada e dos candidatos em lista de espera para
manifestação de interesse na vaga
Matrícula on-line dos aprovados em 1ª chamada e manifestação de interesse na vaga dos
candidatos em lista de espera, por meio do preenchimento de formulário eletrônico

17/02/2023

Divulgação dos candidatos aprovados em lista de espera que manifestaram interesse na vaga.

27/02 a 20/03/2023

PERÍODO DE INSCRIÇÕES NOS CURSOS FIC

21/03/2023

SORTEIO ELETRÔNICO

22/03/2023
23 a 29/03/2023

Divulgação dos candidatos aprovados em 1ª chamada e dos candidatos em lista de espera para
manifestação de interesse na vaga
Matrícula on-line dos aprovados em 1ª chamada e manifestação de interesse na vaga dos
candidatos em lista de espera, por meio do preenchimento de formulário eletrônico

04/04/2023

Divulgação dos candidatos aprovados em lista de espera que manifestaram interesse na vaga.

02/02/2023

PROEJA*
ETAPAS E PRAZOS - conforme edital de cada câmpus a ser publicado em ifsc.edu.br/editais.
* ofertas de PROEJA descentralizadas, ou seja, realizadas diretamente pelo câmpus ofertante.

GRADUAÇÃO (SiSU)
PERÍODO DE INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS E LISTA DE ESPERA SISU 2023/1 - A ser divulgado pelo MEC
* A seleção para os cursos de graduação com início em 2023/1 pelo SISU considera as notas da edição 2022 do ENEM.
** O calendário com as datas dos processos seletivos do SISU será divulgado pelo MEC/INEP e, assim que disponível, serão atualizadas neste documento.

GRADUAÇÃO (Vestibular Unificado IFSC-UFSC)
*O calendário completo será divulgado pela COPERVE/UFSC e, assim que disponível, será atualizado neste documento.

DATA

EVENTO

05/09/2022

LANÇAMENTO DO EDITAL DO VESTIBULAR UNIFICADO IFSC-UFSC

12/09 à 13/10/2022

PERÍODO DE INSCRIÇÕES - VESTIBULAR UNIFICADO - CURSOS DE GRADUAÇÃO

10 e 11/12/2022

VESTIBULAR UNIFICADO - CURSOS DE GRADUAÇÃO

29/01/2023

VESTIBULAR PEDAGOGIA BILÍNGUE - CAMPUS PALHOÇA

PÓS-GRADUAÇÕES – LATO e STRICTO SENSU
DATA

EVENTO

12/09 a 16/10/2022
12 a 30/09/2022
10 a 31/10/2022
10 a 30/11/2022
12 a 30/12/2022
10 a 28/02/2023

PERÍODO DE INSCRIÇÕES - Pós-Graduações Stricto Sensu - conforme edital* a ser publicado em
ifsc.edu.br/editais
PERÍODO DE INSCRIÇÕES** - conforme edital* de cada câmpus*** a ser publicado em
ifsc.edu.br/editais
PERÍODO DE INSCRIÇÕES** - conforme edital* de cada câmpus*** a ser publicado em
ifsc.edu.br/editais
PERÍODO DE INSCRIÇÕES** - conforme edital* de cada câmpus*** a ser publicado em
ifsc.edu.br/editais
PERÍODO DE INSCRIÇÕES** - conforme edital* de cada câmpus*** a ser publicado em
ifsc.edu.br/editais
PERÍODO DE INSCRIÇÕES** - conforme edital* de cada câmpus*** a ser publicado em
ifsc.edu.br/editais

* As demais datas referentes aos processos seletivos constarão nos editais de oferta de cada curso.
** O Departamento de Ingresso do IFSC publicará editais de pós-graduações Lato Sensu e abrirá inscrições no dia 10 de cada mês, ou dia útil
imediatamente posterior no caso de finais de semana e feriados, com encerramento das inscrições no dia 30 do mesmo mês, conforme calendário
acima.
*** O mês de oferta de cada curso de pós-graduações Lato Sensu dependerá da programação prévia do câmpus ofertante.

TRANSFERÊNCIA INTERNA, EXTERNA E RETORNO
(Cursos TÉCNICO, PROEJA e de GRADUAÇÃO)
ETAPAS E PRAZOS - conforme edital de cada câmpus a ser publicado em ifsc.edu.br/editais, no dia 05* de cada mês.
* ou dia útil imediatamente posterior, no caso do dia 05 ser em finais de semana e feriados.

INGRESSO 2023/2
CURSOS TÉCNICOS E PROEJA*
*PROEJA ofertados de forma centralizada (pelo Depto de Ingresso da Reitoria)

DATA

EVENTO

21/03 a 14/04/2023

PERÍODO DE INSCRIÇÕES - TÉCNICOS INTEGRADOS - seleção por
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO

07/05/2023

EXAME DE CLASSIFICAÇÃO - CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS

20/04 a 16/05/2023

PERÍODO DE INSCRIÇÕES TÉCNICOS CONCOMITANTES, SUBSEQUENTES, INTEGRADOS* E
PROEJA (*seleção por SORTEIO)

18/05/2023

SORTEIO ELETRÔNICO

23/05/2023
24/05 a 02/06/2023

Divulgação dos candidatos aprovados em 1ª chamada e dos candidatos em lista de espera para
manifestação de interesse na vaga
Matrícula on-line dos aprovados em 1ª chamada e manifestação de interesse na vaga dos
candidatos em lista de espera, por meio do preenchimento de formulário eletrônico

12/06/2023

Divulgação dos candidatos aprovados em lista de espera que manifestaram interesse na vaga.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – FIC
DATA

EVENTO

13/06 a 04/07/2023

PERÍODO DE INSCRIÇÕES NOS CURSOS FIC

06/07/2023

SORTEIO ELETRÔNICO

07/07/2023
10 a 17/07/2023

Divulgação dos candidatos aprovados em 1ª chamada e dos candidatos em lista de espera para
manifestação de interesse na vaga
Matrícula on-line dos aprovados em 1ª chamada e manifestação de interesse na vaga dos
candidatos em lista de espera, por meio do preenchimento de formulário eletrônico

24/07/2023

Divulgação dos candidatos aprovados em lista de espera que manifestaram interesse na vaga.

21/08 a 12/09/2023

PERÍODO DE INSCRIÇÕES NOS CURSOS FIC

14/09/2023

SORTEIO ELETRÔNICO

18/09/2023
19 a 26/09/2023

Divulgação dos candidatos aprovados em 1ª chamada e dos candidatos em lista de espera para
manifestação de interesse na vaga
Matrícula on-line dos aprovados em 1ª chamada e manifestação de interesse na vaga dos
candidatos em lista de espera, por meio do preenchimento de formulário eletrônico

02/10/2023

Divulgação dos candidatos aprovados em lista de espera que manifestaram interesse na vaga.

PROEJA*
ETAPAS E PRAZOS - conforme edital de cada câmpus a ser publicado em ifsc.edu.br/editais.
* ofertas de PROEJA descentralizadas, ou seja, realizadas diretamente pelo câmpus ofertante.

GRADUAÇÃO (SiSU)
PERÍODO DE INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS E LISTA DE ESPERA SISU 2023/2 - A ser divulgado pelo MEC
* A seleção para os cursos de graduação com início em 2023/2 pelo SISU considera as notas da edição 2022 do ENEM.
** O calendário com as datas dos processos seletivos do SISU será divulgado pelo MEC/INEP e, assim que disponível, serão atualizadas neste documento.

GRADUAÇÃO - Vestibular*
PERÍODO DE INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS E LISTA DE ESPERA - A ser divulgado
* Condicionado à avaliação do CONSUP/IFSC no mês de março de 2023.

PÓS-GRADUAÇÕES – LATO e STRICTO SENSU
DATA
10 a 31/05/2023
12 a 30/06/2023
10 a 31/07/2023
10 a 31/08/2023

EVENTO
PERÍODO DE INSCRIÇÕES* ifsc.edu.br/editais
PERÍODO DE INSCRIÇÕES* ifsc.edu.br/editais
PERÍODO DE INSCRIÇÕES* ifsc.edu.br/editais
PERÍODO DE INSCRIÇÕES* ifsc.edu.br/editais

conforme edital** de cada câmpus*** a ser publicado em
conforme edital** de cada câmpus*** a ser publicado em
conforme edital** de cada câmpus*** a ser publicado em
conforme edital** de cada câmpus*** a ser publicado em

* O Departamento de Ingresso do IFSC publicará editais de pós-graduações e abrirá inscrições no dia 10 de cada mês, ou dia útil imediatamente
posterior no caso de finais de semana e feriados, com encerramento das inscrições no dia 30 do mesmo mês, conforme calendário acima.
** As demais datas referentes aos processos seletivos constarão nos editais de oferta de cada curso.
*** O mês de oferta de cada curso dependerá da programação prévia do câmpus ofertante.

TRANSFERÊNCIA INTERNA, EXTERNA E RETORNO
(Cursos TÉCNICO, PROEJA e de GRADUAÇÃO)
ETAPAS E PRAZOS - conforme edital de cada câmpus a ser publicado em ifsc.edu.br/editais, no dia 05* de cada mês.
* ou dia útil imediatamente posterior, no caso do dia 05 ser em finais de semana e feriados.

