
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 010/RIFB, DE 1º DE ABRIL DE 2016
SELEÇÃO 2016/2

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO COMO PORTADOR DE DIPLOMA,
TRANSFERÊNCIAS EXTERNA E INTERNA EM CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO

DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

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

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

atribuições legais e regimentais, torna pública a seguinte RETIFICAÇÃO do Edital nº 010/RIFB, de 1º

de abril de 2016:

I – ONDE SE LÊ:

[…]

2.1 O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo:

EVENTOS DATAS

Publicação do Edital 1º/4/2016

Período de Inscrições 11/4 a 29/4/2016

Análise das Solicitações 2/5 a 19/5/2016

Publicação do Resultado Preliminar (a partir das 18h) 25/5/2016

Interposição de Recurso 26 e 27/5/2016

Análise do Recurso 26 a 31/5/2016

Publicação do Resultado Final (a partir das 18h) 3/6/2016

Convocação para Matrícula em 1ª chamada (a partir das 18h) 3/6/2016

Período de Matrícula em 1ª Chamada 6, 7, 8 e 9/6/2016

Demais Chamadas (se necessário) 13/6/2016

Previsão de Início das Aulas nos Campi 1º/8/2016

[…]

10.4 A interposição de recursos acontecerá apenas presencialmente no Protocolo do Campus, no qual o
curso está sendo ofertado,  na data  provável de 26 e 27 de maio de 2016,  nos endereços  e horários
especificados no item 6.1.

10.5 Os recursos interpostos serão analisados no período de 26 a 31 de maio de 2016 e respondidos pela
banca, a qual é instituída pelo Diretor-geral do Campus e será composta pelas Coordenações de Curso e
Pedagógica, com o auxílio dos professores do curso pretendido pelo candidato/discente.

[…]
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11.1  A  homologação  do  resultado  final e convocação  para  matrícula  em  1ª  chamada será
disponibilizada  na  página  do  IFB  (http://www.ifb.edu.br/index.php/estude-no-ifb/selecoes-em-
andamento  ) e na Recepção do Campus onde o curso será ofertado a partir das 18h na data provável de
03 de junho de 2016.

[…]

12.1 A matrícula  dos candidatos/discentes deferidos dentro do número de vagas será realizada em 1ª
chamada nas datas prováveis de 06, 07, 08 e 09 de junho de 2016, em horários a serem divulgados na
convocação para matrícula pelo IFB no dia 03 de junho de 2016 publicada  pela página oficial do IFB
(http://www.ifb.edu.br/index.php/estude-no-ifb/selecoes-em-andamento).

12.2 Se necessário, e se houver lista de espera, novas chamadas para matrícula poderão ser realizadas a
partir das 18h do dia 13 de junho de 2016 e antes de transcorrido 25% da carga horária do semestre letivo.

[…]

II – LEIA-SE:

[…]

2.1 O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo:

EVENTOS DATAS

Publicação do Edital 1º/4/2016

Período de Inscrições 11/4 a 29/4/2016

Análise das Solicitações 2/5 a 19/5/2016

Publicação do Resultado Preliminar (a partir das 18h) 25/5/2016

Interposição de Recurso 30 e 31/5/2016

Análise do Recurso 30/5 a 2/6/2016

Publicação do Resultado Final (a partir das 18h) 6/6/2016

Convocação para Matrícula em 1ª chamada (a partir das 18h) 6/6/2016

Período de Matrícula em 1ª Chamada 7, 8, 9 e 10/6/2016

Demais Chamadas (se necessário) 14/6/2016

Previsão de Início das Aulas nos Campi 1º/8/2016

[…]

10.4 A interposição de recursos acontecerá apenas presencialmente no Protocolo do Campus, no qual o
curso está sendo ofertado,  na data  provável de 30 e 31 de maio de 2016,  nos endereços  e horários
especificados no item 6.1.

10.5  Os  recursos  interpostos  serão  analisados  no  período  de  30  de  maio  a  2  de  junho  de  2016 e
respondidos  pela  banca,  a  qual  é  instituída  pelo  Diretor-geral  do  Campus e será  composta  pelas
Coordenações  de  Curso  e  Pedagógica,  com  o  auxílio  dos  professores  do  curso  pretendido  pelo
candidato/discente.
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11.1  A  homologação  do  resultado  final e convocação  para  matrícula  em  1ª  chamada será
disponibilizada na página do IFB (http://www.ifb.edu.br/index.php/estude-no-ifb/selecoes-em-andamento)
e na Recepção do Campus onde o curso será ofertado a partir das 18h na data provável de 06 de junho de
2016.

[…]

12.1 A matrícula  dos candidatos/discentes deferidos dentro do número de vagas será realizada em 1ª
chamada nas datas prováveis de 07, 08, 09 e 10 de junho de 2016, em horários a serem divulgados na
convocação para matrícula pelo IFB no dia  06 de junho de 2016 publicada  pela página oficial do IFB
(http://www.ifb.edu.br/index.php/estude-no-ifb/selecoes-em-andamento).

12.2 Se necessário, e se houver lista de espera, novas chamadas para matrícula poderão ser realizadas a
partir das 18h do dia 14 de junho de 2016 e antes de transcorrido 25% da carga horária do semestre letivo.

[…]

III – Os demais itens do edital em questão permanecem inalterados, com plena vigência.

Brasília, 14 de abril de 2016.

Original assinado

WILSON CONCIANI
Reitor
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