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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus – Erechim 

Rua Domingos Zanella, 104 – Três Vendas - Erechim – Cep 99713-028 

 

RETIFICAÇÃO Nº 001/2021 

EDITAL Nº 34, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021  

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

ESPECIALIZAÇÃO EM MODELAGEM CRIATIVA COM ÊNFASE EM SUSTENTABILIDADE 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), através da 
Direção Geral do Campus Erechim e da Coordenação do Curso de Pós-Graduação - 
Especialização em Modelagem Criativa com Ênfase em Sustentabilidade, no uso de suas 
atribuições, torna pública a retificação nº 001/2021 do Edital nº 34/2021 referente ao 
Processo de Seleção para o curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) Especialização em 
Modelagem Criativa com Ênfase em Sustentabilidade referente ao ano letivo de 2022/2023, a 
ser conduzido pela Comissão do Processo Seletivo do Curso, em conjunto com a Comissão 
Permanente de Processo de Ingresso Discente (COPPID) e Comissão de Heteroidentificação. 

 

1. Onde se lê: 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

12.1. Ao inscrever-se no Processo de Seleção o candidato reconhecerá sua aceitação às 
normas estabelecidas neste Edital. 

12.2. Sem prejuízo dos demais prazos estipulados pelo Edital, as datas poderão ser ajustadas, 
caso necessário, a critério da Direção Geral e da Comissão de Seleção, observados os termos 
do Edital. 

12.3. O Curso se reserva o direito de excluir do processo seletivo o candidato que prestar 
declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste 
Edital, mesmo que o fato seja constatado posteriormente.  

12.4. O Curso se reserva o direito de realizar diligências que julgar necessárias para verificar a 
veracidade dos documentos e das informações prestadas pelos candidatos. 
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12.5. Informações adicionais podem ser obtidas no endereço eletrônico do Curso de Pós-
Graduação Especialização em Modelagem Criativa com Ênfase em Sustentabilidade - 
https://ifrs.edu.br/erechim/pgmes/ e/ou com a coordenação do Curso de Pós-Graduação 
através do e-mail pos.modelagem@erechim.ifrs.edu.br. 

12.6. Os casos omissos ou situações não previstas neste documento serão resolvidos pela 
Direção Geral do Campus Erechim em conjunto com a Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação e a Coordenação do Curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) Especialização em 
Modelagem Criativa com Ênfase em Sustentabilidade. 
 

 

Leia-se: 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

12.1. Ao inscrever-se no Processo de Seleção o candidato reconhecerá sua aceitação às 
normas estabelecidas neste Edital. 

12.2. Sem prejuízo dos demais prazos estipulados pelo Edital, as datas poderão ser ajustadas, 
caso necessário, a critério da Direção Geral e da Comissão de Seleção, observados os termos 
do Edital. 

12.3. O Curso se reserva o direito de excluir do processo seletivo o candidato que prestar 
declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste 
Edital, mesmo que o fato seja constatado posteriormente.  

12.4. O Curso se reserva o direito de realizar diligências que julgar necessárias para verificar a 
veracidade dos documentos e das informações prestadas pelos candidatos. 

12.5. Informações adicionais podem ser obtidas no endereço eletrônico do Curso de Pós-
Graduação Especialização em Modelagem Criativa com Ênfase em Sustentabilidade - 
https://ifrs.edu.br/erechim/pgmes/ e/ou com a coordenação do Curso de Pós-Graduação 
através do e-mail pos.modelagem@erechim.ifrs.edu.br. 

12.6. Os casos omissos ou situações não previstas neste documento serão resolvidos pela 
Direção Geral do Campus Erechim em conjunto com a Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação e a Coordenação do Curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) Especialização em 
Modelagem Criativa com Ênfase em Sustentabilidade. 

12.7 Em caso de não haver candidatos suficientes para a oferta da turma, este Edital poderá 
ser suspenso a qualquer momento e as inscrições permanecem válidas até que o cronograma 
seja retomado. 

 

2. Onde se lê: 

 
ANEXO I  

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

https://ifrs.edu.br/erechim/pgmes/
https://ifrs.edu.br/erechim/pgmes/
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 Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização em Modelagem Criativa com Ênfase em 

Sustentabilidade 

 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital 16 de setembro de 2021 

Período de inscrições 
16 de setembro de 2021 até 

15 de outubro 2021 

Período de solicitação de condição especial para a realização 
da Etapa de Entrevista 

16 de setembro de 2021 até 
01 de outubro 2021 

Período de Solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de 
Inscrição 

16 de setembro de 2021 até 
25 de setembro de 2021 

Resultados das Solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa 
de Inscrição 

30 de setembro de 2021 

Data limite para o pagamento da taxa de inscrição 15 de outubro de 2021 

Data limite para envio do Curriculum Documentado – Etapa 
1 e demais Anexos 

17 de outubro de 2021 

Divulgação das inscrições homologadas Até 20 de outubro de 2021 

Período para interposição de recursos, relativos à não 
homologação da inscrição 

20 de outubro de 2021 até 
22 de outubro de 2021 

Divulgação das inscrições homologadas após análise de 
recursos 

Até 25 de outubro de 2021 

Período para análise do Curriculum Documentado – Etapa 1 
25 de outubro de 2021 até 

10 de novembro 

Divulgação da relação dos candidatos com a ordem de 
classificação e as respectivas pontuações obtidas na Etapa 1: 
Curriculum Documentado 

Até 10 de novembro de 2021 

Período para interposição de recursos da Etapa 1: 
Curriculum Documentado 

10 de novembro de 2021 até 
12 de novembro de 2021 

Divulgação dos resultados após análise de recursos Etapa 1: 
Curriculum Documentado. 

Até 17 de novembro de 2021 

Divulgação da relação dos candidatos chamados para 
participarem da verificação da autodeclaração pela comissão 
de heteroidentificação para candidatos negros (pretos e 
pardos) 

Até 20 de novembro de 2021 

Realização da verificação da autodeclaração pela comissão 
de heteroidentificação para candidatos negros (pretos e 
pardos) 

22 de novembro de 2021 

Divulgação do resultado preliminar da verificação da 
autodeclaração pela comissão de heteroidentificação para 
candidatos negros (pretos e pardos) 

Até 24 de novembro de 2021 

Período para interposição de recurso relativo ao resultado 
preliminar da verificação da autodeclaração pela comissão 
de heteroidentificação para candidatos negros (pretos e 
pardos) 

24 de novembro de 2021 até 
26 de novembro de 2021 

Divulgação do resultado final da verificação da 
autodeclaração pela comissão de para candidatos negros 

Até 27 de novembro de 2021 
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(pretos e pardos) e relação de candidatos aptos para 
participarem da Etapa 2: Entrevista Virtual 

Período para realização da Etapa 2: Entrevista Virtual 
29 de novembro de 2021 até 

08 de dezembro de 2021 

Divulgação da relação dos candidatos com a ordem de 
classificação e as respectivas pontuações obtidas na Etapa 2: 
Entrevista Virtual 

Até 11 de dezembro de 2021 

Período para interposição de recursos relativo a Etapa 2: 
Entrevista Virtual 

11 de dezembro de 2021 até 
13 de dezembro de 2021 

Divulgação dos resultados após análise de recursos relativo a 
Etapa 2: Entrevista Virtual e classificação final da seleção 
com respectivos suplentes 

Até 16 de dezembro de 2021 

Período para interposição de recursos, relativos à 
classificação final da seleção com respectivos suplentes 

16 de dezembro de 2021 até 
18 de dezembro de 2021 

Divulgação de resultados dos recursos, relativos à 
classificação final da seleção com respectivos suplentes 

Até 21 de dezembro de 2021 

Período para realização da Matrícula on-line à definir 

Divulgação da segunda chamada para Matrícula on-line à definir 

Período para realização da Matrícula on-line da segunda 
chamada 

à definir 

Início das aulas – 1º semestre de 2022 à definir 

 

 

Leia-se: 

 

 

ANEXO I  
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização em Modelagem Criativa com Ênfase em 

Sustentabilidade 

 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital 16 de setembro de 2021 

Período de inscrições 
16 de setembro de 2021 até 

15 de novembro 2021 

Período de solicitação de condição especial para a realização 
da Etapa de Entrevista 

16 de setembro de 2021 até 
01 de outubro 2021 

Período de Solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de 
Inscrição 

16 de setembro de 2021 até 
25 de setembro de 2021 

Resultados das Solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa 
de Inscrição 

30 de setembro de 2021 

Data limite para o pagamento da taxa de inscrição 16 de novembro de 2021 

Data limite para envio do Curriculum Documentado – Etapa 
1 e demais Anexos 

15 de novembro de 2021 

Divulgação das inscrições homologadas Até 19 de novembro de 2021 

Período para interposição de recursos, relativos à não 19 de novembro de 2021 até 
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homologação da inscrição 20 de novembro de 2021 

Divulgação das inscrições homologadas após análise de 
recursos 

Até 22 de novembro de 2021 

Período para análise do Curriculum Documentado – Etapa 1 
22 de novembro de 2021 até 

30 de novembro 

Divulgação da relação dos candidatos com a ordem de 
classificação e as respectivas pontuações obtidas na Etapa 1: 
Curriculum Documentado 

Até 03 de dezembro de 2021 

Período para interposição de recursos da Etapa 1: 
Curriculum Documentado 

03 de dezembro de 2021 até 
04 de dezembro de 2021 

Divulgação dos resultados após análise de recursos Etapa 1: 
Curriculum Documentado. 

Até 06 de dezembro de 2021 

Divulgação da relação dos candidatos chamados para 
participarem da verificação da autodeclaração pela comissão 
de heteroidentificação para candidatos negros (pretos e 
pardos) 

Até 06 de dezembro de 2021 

Realização da verificação da autodeclaração pela comissão 
de heteroidentificação para candidatos negros (pretos e 
pardos) 

08 de dezembro de 2021 

Divulgação do resultado preliminar da verificação da 
autodeclaração pela comissão de heteroidentificação para 
candidatos negros (pretos e pardos) 

Até 09 de dezembro de 2021 

Período para interposição de recurso relativo ao resultado 
preliminar da verificação da autodeclaração pela comissão 
de heteroidentificação para candidatos negros (pretos e 
pardos) 

10 de dezembro de 2021 até 
11 de dezembro de 2021 

Divulgação do resultado final da verificação da 
autodeclaração pela comissão de para candidatos negros 
(pretos e pardos) e relação de candidatos aptos para 
participarem da Etapa 2: Entrevista Virtual 

Até 13 de dezembro de 2021 

Período para realização da Etapa 2: Entrevista Virtual 
14 de dezembro de 2021 até 

17 de dezembro de 2021 

Divulgação da relação dos candidatos com a ordem de 
classificação e as respectivas pontuações obtidas na Etapa 2: 
Entrevista Virtual 

Até 21 de dezembro de 2021 

Período para interposição de recursos relativo a Etapa 2: 
Entrevista Virtual 

21 de dezembro de 2021 até 
22 de dezembro de 2021 

Divulgação dos resultados após análise de recursos relativo a 
Etapa 2: Entrevista Virtual e classificação final da seleção 
com respectivos suplentes 

Até 05 de janeiro de 2022 

Período para interposição de recursos, relativos à 
classificação final da seleção com respectivos suplentes 

05 de janeiro de 2022 até 06 
de janeiro de 2022 

Divulgação de resultados dos recursos, relativos à 
classificação final da seleção com respectivos suplentes 

Até 10 de janeiro de 2022 

Período para realização da Matrícula on-line à definir 

Divulgação da segunda chamada para Matrícula on-line à definir 

Período para realização da Matrícula on-line da segunda à definir 
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chamada 

Início das aulas – 1º semestre de 2022 à definir 

 

 

 

 

Erechim, 15 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Eduardo Angonesi Predebon 

Diretor-Geral do Campus Erechim do IFRS 
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