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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 043/RIFB, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016 

 

SELEÇÃO 2017/1 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE LICENCIATURA EM DANÇA 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pelo Decreto de 05 

de maio de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 06 de maio de 2015, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, torna pública a seguinte RETIFICAÇÃO do Edital nº 043/RIFB, 

de 17 de outubro de 2016: 

I – ONDE SE LÊ: 

ETAPAS DATAS PROVÁVEIS 

Publicação do Edital 17/10/2016 

Período de realização das inscrições online 

19 a 31/10/2016 
 

Período de solicitação de atendimento especial para o teste de habilidades específicas e 

Período da entrega da documentação comprobatória da reserva de vagas 

Período de análise das solicitações de atendimento especial e 
31/10 a 03/11/2016 

Período de análise da documentação comprobatória da reserva de vagas 

Resultado preliminar da análise das solicitações de atendimento especial e 
07/11/2016 

Resultado preliminar da análise da documentação comprobatória da reserva de vagas 

Período para interposição de recursos da análise das solicitações de atendimento especial e 
08 e 09/11/2016 

Período para interposição da análise da documentação comprobatória da reserva de vagas 

Período para análise dos recursos interpostos 08 a 11/11/2016 

Publicação do resultado final das solicitações de atendimento especial 

16/11/2016 
Publicação do resultado final das solicitações de reserva de vagas 

Convocação para o Teste e Habilidades Específicas (THE) para o curso de licenciatura em dança 

(a partir das 18h) 

Realização do Teste e Habilidades Específicas (datas prováveis) 21, 22 e/ou 23/11/2016 

Publicação do resultado preliminar do Teste e Habilidades Específicas (THE) 28/11/2016 

Período para interposição de recurso do resultado preliminar do THE 29/11 e 01/12/2016 

Período para análise dos recurso interpostos 02 a 08/12/2016 

Publicação do resultado final do processo seletivo e convocação para matrícula em 1ª chamada 13/12/2016 

Período de matrícula em 1ª chamada 14, 15 e 16/12/2016 

Demais convocações para matrícula (se necessário) 16/01/2016 

Previsão de início das aulas 06/02/2017 

http://www.ifb.edu.br/
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II – LEIA-SE: 

ETAPAS DATAS PROVÁVEIS 

Publicação do Edital 17/10/2016 

Período de realização das inscrições online 

19 a 31/10/2016 
 

Período de solicitação de atendimento especial para o teste de habilidades específicas e 

Período da entrega da documentação comprobatória da reserva de vagas 

Período de análise das solicitações de atendimento especial e 
31/10 a 03/11/2016 

Período de análise da documentação comprobatória da reserva de vagas 

Resultado preliminar da análise das solicitações de atendimento especial e 
07/11/2016 

Resultado preliminar da análise da documentação comprobatória da reserva de vagas 

Período para interposição de recursos da análise das solicitações de atendimento especial e 
08 e 09/11/2016 

Período para interposição da análise da documentação comprobatória da reserva de vagas 

Período para análise dos recursos interpostos 08 a 11/11/2016 

Publicação do resultado final das solicitações de atendimento especial 

 

 01/12/2016 
Publicação do resultado final das solicitações de reserva de vagas 

Convocação para o Teste e Habilidades Específicas (THE) para o curso de licenciatura em dança 

(a partir das 18h) 

Realização do Teste e Habilidades Específicas (datas prováveis) 05 e 06/12/2016 

Publicação do resultado preliminar do Teste e Habilidades Específicas (THE) 09/12/2016 

Período para interposição de recurso do resultado preliminar do THE 12 e 13/12/2016 

Período para análise dos recursos interpostos 14 e 15/12/2016 

Publicação do resultado final do processo seletivo e convocação para matrícula em 1ª chamada 21/12/2016 

Período de matrícula em 1ª chamada 11, 12 e 13/01/2016 

Demais convocações para matrícula (se necessário) 16/01/2016 

Previsão de início das aulas 06/02/2017 

 

 
Brasília, 28 de novembro de 2016. 

 

 
Original assinado 

WILSON CONCIANI 

Reitor 
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