
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Porto Alegre

RETIFICAÇÃO Nº 01

EDITAL CAMPUS PORTO ALEGRE Nº 42/2022.

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
EM GESTÃO EMPRESARIAL

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PORTO ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS), no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFRS/POA Nº 156, DE 17/02/2020, publicada no DOU de 27/02/2020,
de acordo com as disposições legais, TORNA PÚBLICA a retificação nº 1  do Edital Nº 42/2022

ONDE SE LÊ:

ANEXO I:

ANEXO I – CRONOGRAMA

Atividade Data

Divulgação do Edital 18 de outubro 

Período para entrega de documentos para solicitação de isenção do
pagamento de taxa de inscrição. Entrega realizada no Gabinete da
Direção, situado no 9º andar do Campus Porto Alegre, Rua Coronel
Vicente, 281, Centro Histórico de Porto Alegre.

24 a 25 de outubro,
das 10h às 20h.

Divulgação do resultado preliminar das solicitações de isenção do
pagamento de taxa de inscrição

26 de outubro 

Interposição de recursos para resultado de solicitação de isenção 27 de outubro 

Resultado final da solicitação de isenção
28 de outubro 

Período de inscrições
De 20 a 31 de
outubro

Prazo limite para pagamento da taxa de inscrição 01 de novembro
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Prazo para submissão da documentação, incluindo comprovação de
pagamento, através do formulário eletrônico.

03 de novembro

Divulgação das inscrições homologadas 07 de novembro

Interposição de recursos referente à homologação das inscrições 08 de novembro 

Divulgação das inscrições homologadas após análise de recursos 10 de novembro 

Divulgação dos resultados da primeira etapa 17 de novembro 

Interposição de recursos da primeira etapa 18 de novembro 

Divulgação dos candidatos homologados para a segunda etapa 22 de novembro 

Defesa presencial do anteprojeto de pesquisa (segunda etapa)
De 24 de novembro
a 02 de dezembro,
das 8h às 20h

Divulgação dos resultados preliminares 06 de dezembro 

Interposição de recursos para o resultado preliminar 07 de dezembro 

Divulgação dos resultados finais após análise dos recursos 09 de dezembro 

Realização de entrevista para verificação de autodeclaração (pretos e
pardos). Candidatos serão convocados pela comissão verificadora da
autodeclaração

12 de dezembro

Divulgação dos resultados preliminares da verificação de autodeclaração
(pretos e pardos)

13 de dezembro 

Interposição de recurso relativo ao parecer da comissão verificadora da
autodeclaração

14 de dezembro 

Divulgação dos resultados finais da verificação de autodeclaração (pretos
e pardos)

15 de dezembro 

Matrícula 04 a 06 de janeiro
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Demais chamadas, se houver vaga remanescente
a partir de 10 de
janeiro

LEIA-SE:

ANEXO I – CRONOGRAMA

Atividade Data

Divulgação do Edital 18 de outubro 

Período para entrega de documentos para solicitação de isenção do
pagamento de taxa de inscrição. Entrega realizada no Gabinete da
Direção, situado no 9º andar do Campus Porto Alegre, Rua Coronel
Vicente, 281, Centro Histórico de Porto Alegre.

24 a 25 de outubro,
das 10h às 20h.

Divulgação do resultado preliminar das solicitações de isenção do
pagamento de taxa de inscrição

26 de outubro 

Interposição de recursos para resultado de solicitação de isenção 27 de outubro 

Resultado final da solicitação de isenção
28 de outubro 

Período de inscrições
De 20 a 31 de
outubro 02 de
novembro

Prazo limite para pagamento da taxa de inscrição 
01 de novembro 03
de novembro

Prazo para submissão da documentação, incluindo comprovação de
pagamento, através do formulário eletrônico.

03 de novembro 04
de novembro

Divulgação das inscrições homologadas 07 de novembro

Interposição de recursos referente à homologação das inscrições 08 de novembro 
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Divulgação das inscrições homologadas após análise de recursos 10 de novembro 

Divulgação dos resultados da primeira etapa 17 de novembro 

Interposição de recursos da primeira etapa 18 de novembro 

Divulgação dos candidatos homologados para a segunda etapa 22 de novembro 

Defesa presencial do anteprojeto de pesquisa (segunda etapa)
De 24 de novembro
a 02 de dezembro,
das 8h às 20h

Divulgação dos resultados preliminares 06 de dezembro 

Interposição de recursos para o resultado preliminar 07 de dezembro 

Divulgação dos resultados finais após análise dos recursos 09 de dezembro 

Realização de entrevista para verificação de autodeclaração (pretos e
pardos). Candidatos serão convocados pela comissão verificadora da
autodeclaração

12 de dezembro

Divulgação dos resultados preliminares da verificação de
autodeclaração (pretos e pardos)

13 de dezembro 

Interposição de recurso relativo ao parecer da comissão verificadora da
autodeclaração

14 de dezembro 

Divulgação dos resultados finais da verificação de autodeclaração
(pretos e pardos)

15 de dezembro 

Matrícula 04 a 06 de janeiro

Demais chamadas, se houver vaga remanescente
a partir de 10 de
janeiro
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Porto Alegre, 19 de Outubro de 2022.

FABRÍCIO SOBROSA AFFELDT

Diretor-Geral do Campus Porto Alegre
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