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EDITAL Nº 26/2022 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022

O DIRETOR-GERAL DO  FELIZ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CAMPUS
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições legais, torna
público o presente Edital que dispõe sobre o Processo de Seleção para ingresso no Curso de
Pós-Graduação em Gestão Escolar para o primeiro semestre letivo de 2023, noLato Sensu 
IFRS  Feliz.Campus

RESPOSTA A RECURSO

CLEITON TIAGO SCHAEFERRESPOSTA AO RECURSO DO CANDIDATO 

O candidato efetuou a sua inscrição no edital de ingresso do curso de especialização em

Gestão Escolar, no entanto alega que a inscrição era para outro edital. Ainda assim solicitou a

inclusão de novos documentos à sua inscrição em seu pedido de recurso. Foram

encaminhadas pelo recursante os documentos referentes a outro edital vigente.

O Edital 26/2022 que dispõe sobre o Processo Seletivo de Pós-Graduação Lato Sensu Gestão

Escolar 2023/1, expressa claramente que:

4.2 Inscrição 

4.1.1 É de inteira responsabilidade do/a candidato/a a leitura e a compreensão dos termos do

Edital, bem como a realização da inscrição e apresentação de documentos solicitados.

4.2.2 Finalizado o prazo de inscrição, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.

4.3.1 No ato do preenchimento do formulário eletrônico será necessário apresentar: 

a. Formulário de inscrição preenchido (Anexo I). 

e. Memorial com trajetória acadêmica e profissional, expectativas com relação ao curso e
perspectivas para atuação profissional (Anexo III).



A banca julgou  o recurso pois, conforme alínea “a” e “e” do Item 4.3.1, éimprocedente

necessária a apresentação desta documentação no ato da inscrição.
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