produção contabilizada no currículo será relativa ao período dos últimos 5 anos.
3.2. As informações indicadas no “Formulário de Análise Curricular” são de inteira responsabilidade do candidato.
3.3. Na checagem das informações e no processo avaliativo, se for detectado não veracidade, o candidato será
desclassificado do processo seletivo.
4. DA APROVAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
O preenchimento das vagas disponíveis dar-se-á em acordo com a classificação, em ordem decrescente,
limitado ao número de vagas previsto neste edital (item 1.1).
OBS: O aluno selecionado como aluno especial poderá cursar até quatro (4) disciplinas, sendo no máximo
duas (2) disciplinas por semestre.
5. DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO
O resultado da seleção será divulgado no site cavg.ifsul.edu.br/editais, de acordo com o cronograma deste edital
(item 7).
6. DOS RECURSOS
6.1. O prazo para a interposição dos recursos será está estabelecido no cronograma (item 7). O modelo de
solicitação de recurso é de livre escolha do candidato.
6.2. O pedido de recurso deverá ser via e-mail para o endereço vg-ppgcited@ifsul.edu.br, com o seguinte
assunto: “Recurso ao processo seletivo PPGCITED 2021”, obedecendo aos prazos definidos no cronograma
(item 7).
6.3. O resultado dos pedidos de recurso será respondido diretamente via o e-mail.
7. CRONOGRAMA
Publicação do Edital

05/11/2021

Período de inscrições.

08/11/2021 até 25/11/2021

Resultado parcial das inscrições homologadas.

29/11/2021

Prazo de recursos para inscrições não homologadas.

30/11/2021

Resultado final das inscrições homologadas.

01/12/2021

Resultado parcial.

08/12/2021

Prazo para recursos.

09/12/2021

Resultados dos recursos.

13/12/2021

Resultado final após recursos.
Período para realização de matrícula
Início do período letivo.

14/12/2021
16/12/2021 e 17/12/2021
Verificar calendário do campus
CaVG
Pelotas, 05 de novembro de 2021.

___________________________________________
Profª. Paula Rodrigues Bittencourt de Carvalho Leite
Diretora Adjunta do Campus Pelotas - Visconde da Graça

___________________________________________
Prof. Nelson Luiz Reyes Marques
Coordenador do Programa de Pós-graduação em
Ciências e Tecnologias na Educação (PPGCITED)
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