MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IFMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROEN
CAMPUS CAXIAS
EDITAL N° 13 DE 19 DE JULHO DE 2012
PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE GRADUADOS E TRANSFERIDOS

O Diretor Geral Pró-Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão –
Campus Caxias, no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas no período de
23/07/2012 a 26/07/2012 as inscrições para admissão de alunos graduados e transferidos para os cursos
de Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Química, com validade para ingresso no
segundo semestre de 2012.
1. DOS CRITÉRIOS
1.1 Graduados: candidatos portadores de diploma de curso superior, registrado pelo
Caxias
erecidas.
1.2.
: aluno regularmente matriculado em outra
e Ensino Superior
(IES), que:
a)
b) tenha cursado, com aproveitamento, na IES de origem, todas as disciplinas referentes ao
eja regularmente matriculado;
c)
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 O candidat
-se, no período de 23 a 26 de julho
3h, na sede do
IFMA-Campus Caxias, localizado na Rodovia MA 349, km 02 - S/N, Bairro: Gleba Buriti do Paraíso
no Povoado Lamego / Zona Rural, CEP 65600-992, Caxias/MA – Brasil;
2.2 No ato da inscrição o candidato concorrerá às vagas constantes no Anexo I - Quadro de Vagas;
2.3 No ato da inscrição o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, a seguinte documentação:
2.3.1 Cópia do documento de identidade e CPF;
2.3.2
3. DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
30 de julho de 2012, no site do IFMA
(www.ifma.edu.br).
3.2 Prazo para recurso: 31 de julho de 2012;
02 e 03 de agosto
no Departamento de Registro e Controle Acadêmico do IFMA-Campus Caxias.
4. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
4.1 Para efeito de classificação do candidato será aplicada a média global obtida pelo aluno em todo o
curso(para graduados) ou ao longo do curso(para transferidos), e os resultados serão apresentados em
ordem decrescente de pontuação para ocupação das vagas até o limite previsto neste Edital.

4.2 Será efetuada a análise de currículo, de acordo com as normas de aproveitamento de estudos e o
resultado final obedecerá à seguinte ordem:
a) menor número de componentes curriculares para a integralização curricular;
b) aproveitamento da maior carga horária cursada;
c) maior idade
5. DOS RECURSOS
5.1 Em caso de discordância do resultado divulgado caberá recurso à Diretoria de Desenvolvimento ao
Ensino do Campus Caxias.
5.2 O recurso deverá ser feito em forma de requerimento e deverá ser entregue no Campus Caxias até
às 18:00h do dia 31 de Julho de 2012.
5.3 A resposta aos recursos, caso houverem, será divulgado no site do IFMA (www.ifma.edu.br).
5.4 Não será aceito recurso via correio ou, ainda, fora do prazo.
6. DAS MATRÍCULAS
6.1 Os candidatos classificados realizarão suas matrículas no período de 02 e 03 de agosto de 2012 no
horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Departamento de Registros e Controles Acadêmicos –
DRCA/Caxias devendo apresentar xerox dos seguintes documentos especificados a seguir, assim como
os respectivos originais para conferência, conforme a sua condição.
6.1.1. Graduado:
 Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
 Diploma do curso superior devidamente registrado no órgão competente ou Certidão de colação
de grau (original e cópia);
 Histórico Escolar do curso superior (original e cópia);
 Documento de identidade (original e cópia, frente e verso separados);
 CPF (original e cópia, frente e verso separados);
 Título de Eleitor e comprovante da última votação (somente para apresentação);
 Duas fotos 3x4 recentes e de frente;
 Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, juntamente com Histórico Escolar
(original e cópia);
 Prova de quitação com as obrigações do serviço militar para candidatos do sexo masculino,
maiores de 18 anos (somente para apresentação).
6.1.2. Transferido:
 Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
 Histórico Escolar do curso superior (original e cópia);
 Declaração comprobatória de que o aluno está regularmente matriculado à época da inscrição
(2012/01) no mínimo, no 2o período do curso de graduação na IES de origem (original
carimbada e assinada pelo membro do setor responsável);
 Documento de identidade (original e cópia, frente e verso separados);
 CPF (original e cópia, frente e verso separados);
 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição, para os candidatos maiores de 18
anos (somente para apresentação);
 Duas fotos 3x4 recentes e de frente;
 Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, juntamente com Histórico Escolar
(original e cópia); e
 Prova de quitação com as obrigações do serviço militar para candidatos do sexo masculino,
maiores de 18 anos (somente para apresentação).
6.2. No ato da matrícula, o candidato aprovado em seletivo poderá solicitar aproveitamento de estudos
e além dos documentos exigidos nos subitens 6.1.1 e 6.1.2, deverá apresentar também o Programa das
disciplinas cursadas com o título constante no histórico escolar (original ou cópia autenticada pela
Instituição de origem);

6.3. Não serão aceitas matrículas fora do prazo estabelecido no subitem 6.1 e sem apresentação de
todos os documentos constantes do subitem 6.1.
6.4. O candidato que não fizer a sua matrícula no prazo estipulado de acordo com o presente Edital,
conforme subitem 6.1, perderá o direito à vaga e será substituído pelo candidato subsequente na lista de
classificação final.
6.5. Ao candidato que no ato da matrícula possuir outra matrícula em instituição pública de ensino
superior, diferente da que está usando para transferência, será aplicada a Lei Federal n° 12.089, de 11
de novembro de 2009, D.O.U de 12 de novembro de 2009.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
7.1 Quaisquer dúvidas ou informações suplementares poderão ser respondidas pela Comissão Local
designada pela Direção do Campus.
7.2 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela PROEN e,
quando necessário, encaminhados para solução aos setores competentes superiores do IFMA.
Parágrafo único – Fica eleito o Foro da Cidade de Caxias - Maranhão, para dirimir questões deste
Edital.

Caxias, 19 de Julho de 2012

_______________________________________
João da Paixão Soares
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO AO ENSINO NO EXECÍCIO DA DIREÇÃO GERAL
IFMA CAMPUS CAXIAS
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS
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CURSO
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LIC. CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS
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4

LIC. QUÍMICA
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5
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