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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 050/RIFB, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017 

SELEÇÃO 2018/1 

SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO PELO SiSU 

(SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA) 

 

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 050/RIFB, de 15 de 

dezembro de 2017: 

I – ONDE SE LÊ: 

[...] 

3.1 O cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos estudantes será divulgado em Edital da 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, a ser publicado no Diário Oficial da 

União e disponibilizado no endereço eletrônico: http://www.sisu.mec.gov.br/. 

CRONOGRAMA SISU 2018/1 

ETAPAS DATAS 

Inscrições 29/01 a 1º/2/2018 

Resultado da chamada regular 02/02/2018 

Matrícula dos candidatos selecionados;   

Entrega da documentação para comprovação do tipo de vaga dos 

candidatos de reserva de vaga e, se atestada, para matrícula 

05, 06 e 07/02/2018 

Declaração de interesse em participar da Lista de Espera 02 a 16/02/2018 

Convocação dos candidatos participantes da Lista de espera 

 (a partir das 18h) 
20/02/2018 

[…] 

II – LEIA-SE: 

[...] 

3.1 O cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos estudantes será divulgado em Edital da 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, a ser publicado no Diário Oficial da 

União e disponibilizado no endereço eletrônico: http://www.sisu.mec.gov.br/. 

http://www.sisu.mec.gov.br/
http://www.sisu.mec.gov.br/
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CRONOGRAMA SISU 2018/1 

ETAPAS DATAS 

Inscrições 29/01 a 1º/2/2018 

Resultado da chamada regular 02/02/2018 

Matrícula dos candidatos selecionados;   

Entrega da documentação para comprovação do tipo de vaga dos 

candidatos de reserva de vaga e, se atestada, para matrícula 

05, 06 e 07/02/2018 

Declaração de interesse em participar da Lista de Espera 02 a 07/02/2018 

Convocação dos candidatos participantes da Lista de espera 

 (a partir das 18h) 
09/02/2018 

 

I – ONDE SE LÊ: 

[…] 

4.5.1 A convocação dos candidatos que declararam interesse na participação da lista de espera, por 

meio do endereço eletrônico do SiSU, para assim poderem realizar manifestação de interesse pelas 

vagas remanescentes das chamadas regulares, será publicada na data estabelecida na tabela abaixo, 

a partir das 18h, no endereço eletrônico www.ifb.edu.br e http://www.ifb.edu.br/estude-no-

ifb/selecoes-em-andamento e seguirá o seguinte cronograma: 

ETAPAS DATAS 

Publicação da convocação dos candidatos participantes da lista de espera para 

manifestação de interesse pela vaga (a partir das 18h) 
20/02/18 

Manifestação, presencial, de interesse pela vaga do curso inscrito pelo SiSU, e 

que esteja na lista de espera, no Campus do mesmo 
22/02/2018 

Publicação da homologação da colocação final dos candidatos após a 

manifestação de interesse pela vaga, Convocação para matrícula e Convocação 

dos candidatos de reserva de vaga para entrega da documentação para 

comprovação, se atestada, para efetivar matrícula (a partir das 18h) 

23/02/2018 

Matrícula dos candidatos convocados; e Entrega da documentação dos 

candidatos das reservas de vagas para comprovação e, se atestada, para 

efetivação da matrícula 

26, 27 e 

28/02/2018 

Demais convocações para matrícula (se necessário, a partir das 18h) 02/03/2018 

 

http://www.ifb.edu.br/


 

3 

 

[…] 

II – LEIA-SE: 

[…] 

4.5.1 A convocação dos candidatos que declararam interesse na participação da lista de espera, por 

meio do endereço eletrônico do SiSU, para assim poderem realizar manifestação de interesse pelas 

vagas remanescentes das chamadas regulares, será publicada na data estabelecida na tabela abaixo, 

a partir das 18h, no endereço eletrônico www.ifb.edu.br e http://www.ifb.edu.br/estude-no-

ifb/selecoes-em-andamento e seguirá o seguinte cronograma: 

ETAPAS DATAS 

Publicação da convocação dos candidatos participantes da lista de espera para 

manifestação de interesse pela vaga (a partir das 18h) 
09/02/18 

Manifestação, presencial, de interesse pela vaga do curso inscrito pelo SiSU, e 

que esteja na lista de espera, no Campus do mesmo 
15/02/2018 

Publicação da homologação da colocação final dos candidatos após a 

manifestação de interesse pela vaga, Convocação para matrícula e Convocação 

dos candidatos de reserva de vaga para entrega da documentação para 

comprovação, se atestada, para efetivar matrícula (a partir das 18h) 

16/02/2018 

Matrícula dos candidatos convocados; e Entrega da documentação dos 

candidatos das reservas de vagas para comprovação e, se atestada, para 

efetivação da matrícula 

19, 20 e 

21/02/2018 

Demais convocações para matrícula (se necessário, a partir das 18h) 23/02/2018 

[…] 

III – Os demais itens e anexos do Edital supracitado permanecem inalterados e com plena vigência. 

 

 

Brasília, 11 de janeiro de 2018. 

 

Original assinado 

WILSON CONCIANI 

 

http://www.ifb.edu.br/

