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COMUNICADO:
A Comissão do Processo Seletivo do Edital 112/2018 do IFSULDEMINAS para
ingresso nos cursos de Graduação em Pedagogia e Formação Pedagógica para
Graduados não Licenciados informa aos candidatos que:
1) Fará uma reanálise das documentações enviadas para concorrência na reserva de
vagas para ações afirmativas e reconsiderará os casos em que o indeferimento se deu
pelo não envio de histórico escolar ou qualquer outro documento que tenha sido
solicitado para a realização da matrícula, desde que estes documentos atendam
plenamente às exigências para ingresso por meio das ações afirmativas.
2) Um novo resultado da análise de ações afirmativas será divulgado no dia 27 de
setembro de 2018 (quinta-feira) até às 18h00, quando abrir-se-á novo período de 1
(um) dia útil para a interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise
de ações afirmativas.
3) Conforme edital, após a análise de ações afirmativas, não será possível, por parte
do candidato, envio de documentação complementar, de modo que, ao impetrar
recurso, o candidato poderá solicitar reanálise de sua documentação, entretanto, não
poderá apresentar nenhum novo documento obrigatório que não tenha sido
encaminhado nos termos do item 8 do edital 112/2018 e seus anexos, com exceção do
caso previsto no item 1 deste comunicado.
4) Devido à reanálise a ser realizada, o resultado da análise de cotas publicado no dia
25/09 passa a ser inválido, sendo mantido apenas o resultado preliminar da
confirmação de recebimento de documentação de matrícula referente aos candidatos
classificados em Primeira Chamada nas vagas da Ampla Concorrência, seguindo tal
decisão da publicação de nova tabela de resultados por curso e por polo com os dados
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referentes apenas à ampla concorrência, ficando esses candidatos beneficiados pela
prorrogação do prazo para recursos.
5) Com as novas ações previstas neste comunicado, o cronograma de recursos,
divulgação do resultado final e segunda chamada do edital 112/2018 ficará alterado,
passando a valer o constante da tabela abaixo.
NOVO CRONOGRAMA
EVENTO

DATA/PERÍODO

HORÁRIO

Resultado Parcial das Análises de Ações
Afirmativas e PcD Geral da primeira chamada

27/09/18

Até às 18h00

Recurso contra o resultado

28/09/08

Até às 18h00

Resultado Final das Análises de Ações Afirmativas
e PcD Geral e Convocação dos candidatos para a
segunda chamada

01/10/18

A partir das 18h00

02/10 e 03/10/18

Conforme horário de
funcionamento dos
polos

Segunda Chamada
Resultado Parcial das Análises de Ações
Afirmativas e PcD Geral da segunda chamada

08/10/2018

Recurso contra o resultado

09/10/18

Resultado Final das Análises de Ações Afirmativas
e PcD Geral da segunda chamada

10/10/18

Convocação para chamada pública*

11/10/18

A partir das 18h00
Até às 18h00
A partir das 18h00
A partir das 18h00

* A chamada pública ocorrerá caso as vagas não sejam preenchidas nas duas chamadas.
Será lançado um edital posterior com informações sobre a chamada pública, se for o caso.

Comissão do Processo Seletivo

