
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 Retificação nº 03 - EDITAL nº 31/2022 

 Processo Seletivo Unificado para ingressos de discentes nos Cursos de 
 Pós-Graduação Lato Sensu - Especializações do IFSertãoPE no semestre 2022.2 

 Onde se Lê: 

 ATIVIDADE  PERÍODO 
 Data de publicação do Edital  18/05/2022 

 Apresentação de recursos ao Edital  19 e 20/05/2022 

 Avaliação dos recursos ao Edital  21 e 22/05/2022 

 Resultado final das avaliações dos recursos ao Edital  23/05/2022 

 Período das inscrições  24/05/2022 a 19/06/2022 até 23:59 

 Período de homologação das inscrições 
 (incluídas as verificações de autodeclarações relativas à Política de 
 Ações Afirmativas) 

 20/06/2022 a 24/06/2022 

 Divulgação do resultado preliminar da homologação das inscrições 
 (incluídas as verificações de autodeclarações relativas à Política de 
 Ações Afirmativas) 

 27/06/2022 

 Apresentação de recursos à homologação preliminar das inscrições  28 e 29/06/2022 

 Resultado final das inscrições homologadas  30/06/2022 

 Período das classificações  01/07/2022 a 05/07/2022 

 Divulgação do resultado preliminar das classificações  05/07/2022 

 Apresentação de recursos ao resultado preliminar das classificações  06 e 07/07/2022 

 Resultado final das classificações e Convocação para matrículas  08/07/2022 

 Matrículas  11 e 12/07/2022 até 17h 

 Divulgação das vagas remanescentes  13/07/2022 

 Matrículas nas vagas remanescentes  14/07/2022 

 Início das atividades letivas dos Cursos  A partir de 08/08/2022 

 [...] 

 9.7.  A  efetivação  das  matrículas  das/dos  candidatas/os  classificadas/os  dentro  das  vagas 
 ofertadas  no  Quadro  1  deste  Edital  dependerá,  além  do  correto  preenchimento  do 
 Formulário  de  Solicitação  de  Matrícula  (Cursos  de  Pós-Graduação  -  Edital 
 31/2022/IFSertãoPE)  referido  no  tópico  anterior  (9.6.),  da  apresentação  física  de  toda  a 
 documentação  estabelecida  no  Tópico  6  deste  Edital  no  Campus  do  IFSertãoPE  ou  Polo 
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 UAB escolhido pela/o candidata/o em sua Solicitação de Matrícula. 

 9.7.1.  O  período  máximo  entre  a  efetivação  de  matrícula  online  e  a  apresentação  física  da 
 documentação  de  matrícula  é  de  30  dias.  A/O  estudante  que  ou  não  realizar  sua  matrícula 
 online  ou  não  apresentar  fisicamente  a  documentação  de  matrícula  no  Campus  do 
 IFSertãoPE  ou  Polo  UAB  ofertante  do  curso  escolhido  será  desligado  e  sua  vaga 
 remanejada, de acordo com a classificação dos candidatos suplentes. 

 [...] 

 9.17.  As  vagas  não-preenchidas  decorrentes  do  não-comparecimento  no  período  de 
 matrícula  de  candidato  classificado  ou  da  não-apresentação  da  documentação  exigida,  toda 
 e  de  uma  só  vez,  acarretarão  tantas  convocações  quantas  necessárias,  dentre  as/os 
 candidatas/os  habilitados  de  acordo  com  o  processo  classificatório  estabelecido  neste 
 Edital. 

 Leia-se: 

 ATIVIDADE  PERÍODO 
 Data de publicação do Edital  18/05/2022 

 Apresentação de recursos ao Edital  19 e 20/05/2022 

 Avaliação dos recursos ao Edital  21 e 22/05/2022 

 Resultado final das avaliações dos recursos ao Edital  23/05/2022 

 Período das inscrições  24/05/2022 a 19/06/2022 até 23:59 

 Período de homologação das inscrições (incluídas as verificações de 
 autodeclarações relativas à Política de Ações Afirmativas)  20/06/2022 a 24/06/2022 

 Divulgação do resultado preliminar da homologação das inscrições 
 (incluídas as verificações de autodeclarações relativas à Política de 
 Ações Afirmativas) 

 27/06/2022 

 Apresentação de recursos à homologação preliminar das inscrições  28 e 29/06/2022 

 Resultado final das inscrições homologadas  30/06/2022 

 Período das classificações  01/07/2022 a 05/07/2022 

 Divulgação do resultado preliminar das classificações  05/07/2022 

 Apresentação de recursos ao resultado preliminar das classificações  06 e 07/07/2022 

 Resultado final das classificações e Convocação para matrículas  08/07/2022 

 Matrículas  09 a 12/07/2022 até 23h59 

 Análises das documentações das matrículas dos(as) candidatos(as)  13 a 15/07/2022 
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 Resultado das matrículas efetivadas  18/07/2022 

 Recursos ao resultado da matrículas efetivadas  19/07/2022 

 Resultado  das  análises  dos  recursos  ao  resultado  da  matrículas 
 efetivadas  20/07/2022 

 Divulgação das vagas remanescentes  21/07/2022 

 Matrículas dos(as) candidatos(as) das vagas remanescentes  22 a 24/07/2022 

 Análises  das  documentações  das  matrículas  dos(as)  candidatos(as) 
 das vagas remanescentes  25 e 26/07/2022 

 Resultado  das  matrículas  efetivadas  dos(as)  candidatos(as)  das  vagas 
 remanescentes  27/07/2022 

 Recursos  ao  resultado  da  matrículas  efetivadas  dos(as) 
 candidatos(as) das vagas remanescentes  28/07/2022 

 Resultado  das  análises  dos  recursos  ao  resultado  das  matrículas 
 efetivadas dos(as) candidatos(as) das vagas remanescentes  29/07/2022 

 Início das atividades letivas dos Cursos  A partir de 08/08/2022 

 [...] 

 9.7.  A  efetivação  das  matrículas  das/dos  candidatas/os  classificadas/os  dentro  das  vagas 
 ofertadas  no  Quadro  1  deste  Edital  dependerá,  além  do  correto  preenchimento  do 
 Formulário  de  Solicitação  de  Matrícula  (Cursos  de  Pós-  Graduação  -  Edital 
 31/2022/IFSertãoPE)  referido  no  tópico  anterior  (9.6.),  da  legibilidade  dos  documentos 
 digitalizados e submetidos via Formulário de Solicitação de Matrícula. 

 9.7.1.  A/O  estudante  que  não  realizar  sua  matrícula  online  ou  não  apresentar  toda 
 documentação  solicitada  digitalizada  e  legível  no  processo  de  matrícula  no  IFSertãoPE 
 será  desligado  e  sua  vaga  remanejada,  de  acordo  com  a  classificação  dos  candidatos 
 suplentes. 
 [...] 
 9.17.  As  vagas  não-preenchidas  decorrentes  do  não-envio  ou  envio  de  documentação 
 ilegível  no  período  de  matrícula  do/a  candidato  classificado/a,  toda  e  de  uma  só  vez, 
 acarretarão  tantas  convocações  quantas  necessárias,  dentre  as/os  candidatas/os 
 habilitados de acordo com o processo classificatório estabelecido neste Edital. 

 Petrolina-PE, 08 de julho de 2022. 

 ______________________________ 
 Francisco Kelsen de Oliveira 

 Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFSertãoPE 
 Port. Nº 764 de 02/12/2020 
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