Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande do Sul
Campus Feliz
Retificação do edital nº 35, de 01 de outubro de 2015
Processo seletivo para ingresso no curso de pós-graduação lato sensu MBA em Gestão
Empresarial e Empreendedorismo.
Onde se lê:
X - CRONOGRAMA
Quadro 3 – Resumo das Principais Datas
Atividade

Período

Publicação do edital

01/10/2018

Período de inscrições

01/10/2018 até 16/10/2018

Divulgação da lista preliminar de inscritos

19/10/2018

Período para interposição de recursos à lista preliminar de inscritos

22/10/2018 a 23/10/2018

Divulgação dos resultados da análise dos recursos às inscrições

26/10/2018

Homologação das inscrições

26/10/2018

Divulgação dos resultados da primeira etapa e candidatos
classificados para a segunda etapa

12/11/2018

Período para interposição de recursos aos resultados da primeira etapa 12/11/2018 a 13/11/2018
Divulgação dos resultados da análise dos recursos aos resultados da
primeira etapa

19/11/2018

Divulgação dos horários dos agendamentos da segunda fase do 19/11/2018
processo seletivo
Período de realização da segunda fase do processo seletivo

22/11/2017 a 29/11/2018

Divulgação do resultado preliminar

04/12/2018

Período para interposição de recursos ao resultado preliminar

04/12/2018 a 05/12/2018

Divulgação do resultado final

11/12/2018

Matrículas

04/02/2019 a 08/02/2019
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Leia-se:
Quadro 3 – Resumo das Principais Datas
Atividade

Período

Publicação do edital

01/10/2018

Período de inscrições

01/10/2018 até 16/10/2018

Divulgação da lista preliminar de inscritos

19/10/2018

Período para interposição de recursos à lista preliminar de inscritos

22/10/2018 a 23/10/2018

Divulgação dos resultados da análise dos recursos às inscrições

26/10/2018

Homologação das inscrições

26/10/2018

Divulgação dos resultados da primeira etapa e candidatos
classificados para a segunda etapa

12/11/2018

Período para interposição de recursos aos resultados da primeira etapa 12/11/2018 a 14/11/2018
Divulgação dos resultados da análise dos recursos aos resultados da
primeira etapa

19/11/2018

Divulgação dos horários dos agendamentos da segunda fase do 19/11/2018
processo seletivo
Período de realização da segunda fase do processo seletivo

22/11/2017 a 29/11/2018

Divulgação do resultado preliminar

04/12/2018

Período para interposição de recursos ao resultado preliminar

04/12/2018 a 05/12/2018

Divulgação do resultado final

11/12/2018

Matrículas

04/02/2019 a 08/02/2019

Onde se lê:
VII - DOS RECURSOS
7.1. As datas para interposição de recursos, relativos aos resultados parciais estão previstos
no cronograma deste edital, devendo o candidato enviar o formulário de recurso (Anexo IX),
e entregá-lo na Secretaria de Pós-Graduação do Campus Feliz, das 8h às 13h.
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7.2.1. Os recursos interpostos serão analisados e julgados pela comissão examinadora,
conforme prazos estabelecidos no cronograma (item X) deste edital.

Leia-se:
VII - DOS RECURSOS
7.1. As datas para interposição de recursos, relativos aos resultados parciais estão previstos
no cronograma deste edital, devendo o candidato enviar o formulário de recurso assinado e
digitalizado para o e-mail dpi@feliz.ifrs.edu.br (Anexo IX), ou entregá-lo na Secretaria de PósGraduação do Campus Feliz, das 8h às 17h.
7.2.1. Os recursos interpostos serão analisados e julgados pela comissão examinadora,
conforme prazos estabelecidos no cronograma (item X) deste edital.
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