Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Centro de Referência em Tecnologias

EDITAL DE RETIFICAÇÃO CERTEC/IFMA n° 31, de 27 de dezembro de 2017.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL CERTEC/IFMA Nº 27/2017
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(Ifma), por meio do Centro de Referência em Tecnologia (Certec) torna público o
presente EDITAL DE RETIFICAÇÃO ao Edital nº 27/2017, referente ao Processo
Seletivo Simplificado ao Curso de Pós-graduação Lato Sensu, na Modalidade a
Distância.

1 - Onde se Lê:
CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO

DATA

Publicação do Edital no portal.ifma.ed.br

06 de dezembro de 2017

Período de inscrição (Preenchimento do formulário
eletrônico)

06 a 17 de dezembro de
2017

Resultado Provisório

22 de dezembro de 2017

Período de Recurso Online contra o resultado
provisório

23 a 24 de dezembro de
2017

Resultado Final

26 de dezembro de 2017

Divulgação dos candidatos para efetuarem suas
matrículas

26 de dezembro de 2017

Período de Matrícula
Divulgação da
Excedentes

1ª

02 a 08 de janeiro de 2018
Lista

de

Convocação

de

Período de Matrícula dos Excedentes da 1ª Lista
Divulgação da
Excedentes

2ª

Lista

de

Convocação

Período de Matrícula dos Excedentes da 2ª Lista
Aula Inaugural

09 de janeiro de 2018
09 a 12 de janeiro de 2018

de

12 de janeiro de 2018
15 a 18 de janeiro de 2018
27 de janeiro de 2018
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Leia-se:
CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO

DATA

Publicação do Edital no portal.ifma.ed.br

06 de dezembro de 2017

Período de inscrição (Preenchimento do formulário
eletrônico)

06 a 17 de dezembro de
2017

Resultado Provisório

22 de dezembro de 2017

Período de Recurso Online contra o resultado
provisório – Fase 1

23 a 24 de dezembro de
2017

Resultado Parcial

26 de dezembro de 2017

Período de Recurso Online contra o resultado
parcial – Fase 2

27 a 28 de dezembro de
2017

Resultado Final

05 de janeiro de 2018

Divulgação dos candidatos para efetuarem suas
matrículas.

05 de janeiro de 2018

Período de Matrícula
Divulgação da
Excedentes

1ª

08 a 12 de janeiro de 2018
Lista

de

Convocação

de

Período de Matrícula dos Excedentes da 1ª Lista
Divulgação da
Excedentes

2ª

Lista

de

Convocação

Período de Matrícula dos Excedentes da 2ª Lista
Aula Inaugural

16 de janeiro de 2018
16 a 19 de janeiro de 2018

de

23 de janeiro de 2018
23 a 26 de janeiro de 2018
24 de fevereiro de 2018
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2 - Onde se Lê:
DO RESULTADO
O resultado provisório do processo seletivo será divulgado no dia 22/12/2018 na
página eletrônica: portal.ifma.edu.br.
O resultado final, após interposição de recursos, será divulgado no dia 26/12/2018
na página eletrônica portal.ifma.edu.br.
O Resultado do Processo Seletivo será publicado em Listas por Polo explicitando
os classificados por Sistema de Cotas e Ampla Concorrência.
Leia-se:
DO RESULTADO
O resultado provisório do processo seletivo será divulgado no dia 22/12/2017 na
página eletrônica: portal.ifma.edu.br.
O resultado parcial, após interposição de recursos (Fase 1), será divulgado no dia
26/12/2017 na página eletrônica portal.ifma.edu.br.
O resultado final, após interposição de recursos (Fase 2), será divulgado no dia
05/01/2018 na página eletrônica portal.ifma.edu.br.
O Resultado do Processo Seletivo será publicado em Listas por Polo explicitando
os classificados por Sistema de Cotas e Ampla Concorrência.
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3 – Onde se Lê:
DOS RECURSOS
Caberá recurso contra o resultado provisório mediante preenchimento de
formulário no portal ifma.edu.br, no prazo de 2 (dois) dias úteis, devidamente
fundamentado.
O candidato interessado em interpor recurso contra o resultado deverá fazê-lo no
período de 23 a 24 de dezembro de 2017.
O resultado final será divulgado no dia 26 de dezembro de 2017.
Onde se Lê:
DOS RECURSOS
Caberá recurso contra o resultado provisório mediante preenchimento de
formulário no portal ifma.edu.br, no prazo de 2 (dois) dias, devidamente
fundamentado.
O candidato interessado em interpor recurso contra o resultado provisório deverá
fazê-lo no período de 23 a 24 de dezembro de 2017.
O resultado parcial será divulgado no dia 26 de dezembro de 2017.
O candidato interessado em interpor recurso contra o resultado parcial deverá
fazê-lo no período de 27 a 28 de dezembro de 2017.
O resultado final será divulgado no dia 05 de janeiro de 2018.
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4 – Onde se Lê:
DA CONVOCAÇÃO E DA MATRÍCULA
A convocação dos candidatos aprovados será realizada após a Homologação do
Resultado Final com previsão para o dia 28/12/2017, mediante publicação na
página portal.ifma.edu.br, e obedecerá a ordem de classificação.
O candidato convocado deverá realizar matrícula nos polos de apoio presencial
no qual o candidato efetuou sua inscrição, entre os dias 02 a 08 de janeiro de
2018.
Os candidatos excedentes somente serão chamados, caso haja desistência (por
parte do candidato) ou indeferimento de sua matrícula (por irregularidades que
firam este edital), obedecendo à ordem decrescente de classificação.
A divulgação da primeira lista de candidatos excedentes será feita no dia
09/01/2018.
O candidato chamado na primeira lista de excedentes deverá realizar matrícula
nos polos de apoio presencial no qual o candidato efetuou sua inscrição, entre os
dias 09 a 12 de janeiro de 2018.
A divulgação da segunda lista de candidatos excedentes será feita no dia
15/01/2018.
O candidato chamado na segunda lista de excedentes deverá realizar matrícula
nos polos de apoio presencial no qual o candidato efetuou sua inscrição, entre os
dias 15 a 18 de janeiro de 2018.
O candidato que não efetivar sua matrícula no período estipulado no edital
perderá a vaga e a mesma será ocupada pelo classificado seguinte, conforme
lista de excedentes.
A CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA dos candidatos excedentes
preenchimento das vagas remanescentes obedecerá às seguintes datas:
a)
DIVULGAÇÃO DA 1ª LISTA DE CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES
de janeiro de 2018.
b)
PERÍODO DE MATRÍCULA DOS EXCEDENTES DA 1ª LISTA – 09
de janeiro 2018.
c)
DIVULGAÇÃO DA 2ª LISTA DE CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES
de janeiro de 2018.
d)
PERÍODO DE MATRÍCULA DOS EXCEDENTES DA 2ª LISTA – 15
de janeiro de 2018.

para
– 09
a 12
– 15
a 18

O candidato excedente convocado para matrícula que, por qualquer motivo, não
efetuar sua matrícula no período estipulado perderá o direito à vaga.
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Leia-se:
DA CONVOCAÇÃO E DA MATRÍCULA
A convocação dos candidatos aprovados será realizada após a Homologação do
Resultado Final com previsão para o dia 05/01/2018, mediante publicação na
página portal.ifma.edu.br, e obedecerá a ordem de classificação.
O candidato convocado deverá realizar matrícula nas unidades de Ensino:
1 IFMA Certec (Monte Castelo) - para os candidatos ao polo São Luís.
2 Polo UAB Barra do Corda - para os candidatos ao polo Barra do
Corda.
2 Polo UAB Humberto de Campos - para os candidatos ao polo
Humberto de Campos.
Os candidatos excedentes somente serão chamados, caso haja desistência (por
parte do candidato) ou indeferimento de sua matrícula (por irregularidades que
firam este edital), obedecendo à ordem decrescente de classificação.
A divulgação da primeira lista de candidatos excedentes será feita no dia
16/01/2018.
O candidato chamado na primeira lista de excedentes deverá realizar matrícula no
período de 16 a 19 de janeiro de 2018.
A divulgação da segunda lista de candidatos excedentes será feita no dia
23/01/2018.
O candidato chamado na segunda lista de excedentes deverá realizar matrícula
no período de 23 a 26 de janeiro de 2018.
O candidato que não efetivar sua matrícula no período estipulado no edital
perderá a vaga e a mesma será ocupada pelo classificado seguinte, conforme
lista de excedentes.
A CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA dos candidatos excedentes
preenchimento das vagas remanescentes obedecerá às seguintes datas:
e)
DIVULGAÇÃO DA 1ª LISTA DE CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES
de janeiro de 2018.
f)
PERÍODO DE MATRÍCULA DOS EXCEDENTES DA 1ª LISTA – 16
de janeiro 2018.
g)
DIVULGAÇÃO DA 2ª LISTA DE CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES
de janeiro de 2018.
h)
PERÍODO DE MATRÍCULA DOS EXCEDENTES DA 2ª LISTA – 23
de janeiro de 2018.

para
– 16
a 19
– 23
a 26
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O candidato excedente convocado para matrícula que, por qualquer motivo, não
efetuar sua matrícula no período estipulado perderá o direito à vaga.

São Luís, 26 de dezembro de 2017.
Washington Luis Ferreira Conceição
Pró-Reitor de Administração no
exercício da Reitoria
Natilene Mesquita Brito
Pró-Reitora de Pesquisa, Pósgraduação e Inovação
Simone Costa Andrade dos Santos
Diretora do Centro de Referência em
Tecnologia
Debora Ribamar Macedo Ribeiro
Coordenadora Geral da Universidade
Aberta do Brasil
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