MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA
Departamento de Graduação - PRENAE - DEGRAD-PRENAE

PROCESSO SELETIVO SISU 2021.1
Retificação Edital Prenae nº 20, de 23 de março de 2021.
O PRÓ-REITOR DE ENSINO E ASSUNTOS ESTUDANTIS DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna
público a RETIFICAÇÃO do Edital nº 20/2021, que trata das normas e procedimentos do Processo
Seletivo do IFMA de acesso aos cursos de Graduação, por meio do Sistema de Seleção Unificada
(Sisu) para o ano letivo 2021, conforme a seguir especificado.
1. CRONOGRAMA
Onde se lê:
CRONOGRAMA
Atividade
Lançamento e divulgação do Edital

Período
23/03/2021

Período de inscrições
Resultado da chamada regular

06/04/2021 a 09/04/2021
13/04/2021

Matrícula da chamada regular

14 a 19/04

Prazo para participar da Lista de
13/04 a 19/04
Espera
Publicação do Edital Complementar
a partir do dia 22/04
referente à lista de espera**
*mediante disponibilização da lista de espera no sistema do SISU Gestão, do Ministério da Educação
Leia-se:
CRONOGRAMA
Atividade
Lançamento e divulgação do Edital
Período de inscrições
Resultado da chamada regular
Matrícula da chamada regular

Período
23/03/2021
06 a 14/04/2021
16/04/2021
19 a 23/04

Prazo para participar da Lista de
16/04 a 23/04
Espera
Publicação do Edital Complementar
a partir do dia 22/04
referente à lista de espera**
*mediante disponibilização da lista de espera no sistema do SISU Gestão, do Ministério da Educação
2. No Subitem 3.1:

Onde se lê:
A inscrição, dos(a) candidato(a), é gratuita e ocorrerá conforme consta no Edital MEC nº 10, de 10 de
fevereiro de 2021, no período de 06/04/2021, até as 23 horas e 59 minutos do dia 09/04/2021, no
site http://sisu.mec.gov.br. (Horário de Brasília).
Leia-se:
A inscrição, dos(a) candidato(a), é gratuita e ocorrerá no período de 06/04/2021, até as 23 horas e
59 minutos do dia 14/04/2021, no site http://sisu.mec.gov.br. (Horário de Brasília).
3. No Subitem 3.7:
Onde se lê:
O IFMA disponibilizará nos seus Campi, nos endereços indicados no Termo de Adesão a partir do dia
06 de abril de 2021 até o dia 09 de abril de 2021, no horário de 08h às 12h e de 14h às 17h, o acesso
aos candidatos para efetuar sua inscrição on-line. Todas as informações relativas à inscrição
registrada no formulário eletrônico são de inteira responsabilidade do candidato.
Leia-se:
O IFMA disponibilizará nos seus Campi, nos endereços indicados no Termo de Adesão a partir do dia
06 de abril de 2021 até o dia 14 de abril de 2021, no horário de 08h às 12h e de 14h às 17h, o acesso
aos candidatos para efetuar sua inscrição on-line. Todas as informações relativas à inscrição
registrada no formulário eletrônico são de inteira responsabilidade do candidato.
4. No Subitem 4.1:
Onde se lê:
O RESULTADO DA CHAMADA REGULAR estará disponível a partir do dia 13 de abril de 2021 no site
http://sisu.mec.gov.br e no endereço eletrônico www.ifma.edu.br.
Leia-se:
O RESULTADO DA CHAMADA REGULAR estará disponível a partir do dia 16 de abril de 2021 no site
http://sisu.mec.gov.br e no endereço eletrônico www.ifma.edu.br.
5. No Subitem 4.4:
Onde se lê:
Para constar da Lista de Espera de que trata o subitem 4.3, o (a) candidato (a) deverá
obrigatoriamente confirmar no Sisu o interesse na vaga, por meio da página eletrônica do Sisu
(http://sisu.mec.gov.br), no período de 13 de abril de 2021 até as 23 horas e 59 minutos do dia 19
de abril de 2021, conforme Edital MEC nº 10, de 10 de fevereiro de 2021.
Leia-se:
Para constar da Lista de Espera de que trata o subitem 4.3, o (a) candidato (a) deverá
obrigatoriamente confirmar no Sisu o interesse na vaga, por meio da página eletrônica do Sisu
(http://sisu.mec.gov.br), no período de 16 de abril de 2021 até as 23 horas e 59 minutos do dia 23
de abril de 2021.
6. No Subitem 5.1:
Onde se lê:
A matrícula da Chamada Regular ocorrerá no período de 14/04 a 19/04.
Leia-se:
A matrícula da Chamada Regular ocorrerá no período de 19 a 23/04.
7. No Subitem 5.12:

Onde se lê:
O IFMA disponibilizará nos seus Campi, nos endereços indicados no Termo de Adesão nos dias 14,
15, 16 e 19 de abril de 2021, no horário de 08h às 12h e de 14h às 17h, o acesso aos candidatos para
efetuar sua matrícula on-line.
Leia-se:
O IFMA disponibilizará nos seus Campi, nos endereços indicados no Termo de Adesão no período de
19 a 23 de abril de 2021, no horário de 08h às 12h e de 14h às 17h, o acesso aos candidatos para
efetuar sua matrícula on-line.

São Luís-MA, 12 de abril de 2021
(Assinado eletronicamente)
MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
Pró-Reitor de Ensino e Assuntos Estudantis

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Avenida Colares Moreira nº 477 Bairro Renascença II, São Luis - MA, Renascença, SAO LUIS / MA, CEP 65.075-441 - Fone: (98) 98421-1007

