MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre
Rua Coronel Vicente, 281 - CEP 90.030-040 – Porto Alegre/RS - Tel. (51) 3930-6002 - www.poa.ifrs.edu.br
Gabinete do Diretor Geral

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 029, DE 12 DE MAIO DE 2017.
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO PROFISSIONAL EM
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO
O Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Sul (IFRS), através do Diretor-Geral do Campus Porto Alegre e da Coordenação do Mestrado
Profissional em Informática da Educação, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO a
retificação nos termos do Edital nº 029/2017 de 12 de maio de 2017.
Art. 1º - Ficam retificados os seguintes itens do Edital nº 029/2017:
Onde se lê:
1.7 - Realizará a seleção somente o candidato que tiver sua inscrição homologada.
4.3 – O anteprojeto, o currículo e uma (01) via impressa do formulário de inscrição preenchido no
site do IFRS http://mpie.ifrs.edu.br/ (indicando, em ordem de prioridade, o nome de dois professores
orientadores do Programa de Pós Graduação de sua preferência) deverão ser entregues em
envelope lacrado, no setor de protocolo (5º andar ao lado da sala 516), no dia 30 de junho das 13h
às 17h, conforme data estabelecida no Anexo III. A abertura e conferência do envelope serão de
inteira responsabilidade da Comissão de Seleção do Curso de Mestrado.
4.4 - O currículo deve ser comprovado através de cópia das publicações (capa, sumário, primeira e
última páginas do texto), dos certificados de apresentação de trabalhos em eventos, de atuação
como bolsista (iniciação científica e/ou extensão), de atuação como monitor, de intercâmbios, de
estágios acadêmicos não curriculares, de organização de eventos, diploma e histórico escolar de
outra graduação (para quem é formado em mais de um curso), entre outros. Os documentos
comprobatórios do currículo devem ser entregues em envelope lacrado, conforme estabelecido no
item 4.3 deste edital.
4.5- A análise de currículo será feita tendo por base os critérios estabelecidos no Anexo IV desse
edital.
4.6- Participarão da análise dos currículos, pelo menos dois professores da Comissão de Seleção.
4.7- Após análise, a ocorrer na segunda etapa da seleção, os avaliadores atribuirão um conceito de
0 (zero) a 10 (dez) ao currículo do candidato. O resultado da segunda etapa será divulgado no site
http://mpie.ifrs.edu.br.
4.8- Aqueles candidatos que não se classificarem na segunda etapa, poderão retirar seu anteprojeto
e currículo na secretaria da pós-graduação até 60 dias após o término do processo seletivo.
Aqueles documentos que não forem retirados, concluído o prazo de um (01) ano, serão
descartados, conforme Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo
Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, aprovada pela
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Porto Alegre
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Portaria AN/ MJ nº. 92, de 23 de setembro de 2011.
5.4.1- A defesa do anteprojeto de pesquisa ocorrerá entre os dias 03 a 07 de julho de 2017,
conforme calendário constante no Anexo II deste edital, no Campus Porto Alegre, situado na Rua
Cel. Vicente 281, Porto Alegre-RS. Os candidatos deverão chegar ao local com antecedência de
uma hora para identificar a sala onde será realizada a prova. Não será permitido o ingresso no local
após o horário determinado pela Comissão

Leia-se
1.7 - Realizará a seleção somente o candidato que tiver sua inscrição homologada. O comprovante
de pagamento deverá ser enviado por e-mail mpie@poa.ifrs.edu.br até 23h59min do dia 07/06.
Especificar assunto: Comprovante de pagamento taxa MPIE 2017/1.
4.3 – O anteprojeto, o currículo e uma (01) via impressa do formulário de inscrição preenchido no
site do IFRS http://mpie.ifrs.edu.br/ (indicando, em ordem de prioridade, o nome de dois professores
orientadores do Programa de Pós Graduação de sua preferência) deverão ser entregues em
envelope lacrado, no setor de protocolo (5º andar ao lado da sala 516), no dia 30 de junho das 13h
às 17h, conforme data estabelecida no Anexo III. A abertura e conferência do envelope serão de
inteira responsabilidade da Comissão de Seleção do Curso de Mestrado. Só estarão qualificados
para a segunda etapa os candidatos que entregarem todos os documentos exigidos neste
item.
4.4 – A relação dos candidatos habilitados para a segunda etapa do processo de seleção será
divulgada dia 30 de junho, após às 22h. Recursos relativos a este resultado deverão ser
entregues no dia 03 de julho das 11h às 14h no setor de protocolo (5º andar ao lado da sala
516).
4.5 – A relação final, após a análise dos recursos de que trata o item 4.4, será divulgada no
dia 03 de julho, após às 18h, juntamente com o cronograma das defesas do anteprojeto de
pesquisa.
4.6 - O currículo deve ser comprovado através de cópia das publicações (capa, sumário, primeira e
última páginas do texto), dos certificados de apresentação de trabalhos em eventos, de atuação
como bolsista (iniciação científica e/ou extensão), de atuação como monitor, de intercâmbios, de
estágios acadêmicos não curriculares, de organização de eventos, diploma e histórico escolar de
outra graduação (para quem é formado em mais de um curso), entre outros. Os documentos
comprobatórios do currículo devem ser entregues em envelope lacrado, conforme estabelecido no
item 4.3 deste edital.
4.7- A análise de currículo será feita tendo por base os critérios estabelecidos no Anexo IV desse
edital.
4.8- Participarão da análise dos currículos, pelo menos dois professores da Comissão de Seleção.
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4.9- Após análise, a ocorrer na segunda etapa da seleção, os avaliadores atribuirão um conceito de
0 (zero) a 10 (dez) ao currículo do candidato. O resultado da segunda etapa será divulgado no site
http://mpie.ifrs.edu.br.
4.10- Aqueles candidatos que não se classificarem na segunda etapa, poderão retirar seu
anteprojeto e currículo na secretaria da pós-graduação até 60 dias após o término do processo
seletivo. Aqueles documentos que não forem retirados, concluído o prazo de um (01) ano, serão
descartados, conforme Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo
Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, aprovada pela
Portaria AN/ MJ nº. 92, de 23 de setembro de 2011.

Art. 2º - Fica retificado o Anexo II do Edital nº 029/2017:
Onde se lê:

ANEXO II
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2017/2
Atividade

Data

Período de inscrições

29 de maio a 07 de junho

Período para entrega de documentos para solicitação de 29 de maio a 07 de junho
isenção do pagamento de taxa de inscrição
Divulgação das inscrições homologadas

09 de junho

Divulgação do resultado final das solicitações de isenção 09 de junho
do pagamento de taxa de inscrição
Interposição de recursos para o processo de inscrição

12 de junho

Divulgação das inscrições homologadas após análise de 13 de junho
recursos
Provas objetiva e escrita (primeira etapa)

14 de junho

Divulgação dos resultados da primeira etapa

22 de junho

Interposição de recursos para a primeira etapa

23 de junho

Divulgação dos resultados da primeira etapa após
análise de recursos

26 de junho

Entrega do anteprojeto e currículo

30 de junho, das 13h às 17h

Defesa do anteprojeto de pesquisa

1

1

03 a 07 de julho

Local e horário a serem divulgados posteriormente
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Divulgação dos resultados finais

11 de julho

Interposição de recursos para o resultado final

12 e 13 de julho (terça e quarta)

Divulgação dos resultados finais após análise de
recursos

14 de julho

Matrícula

07 e 08 de agosto de 2017, das 13h
às 17h.

Divulgação da segunda chamada

09 de agosto

Matrícula da segunda chamada

10 e 11 de agosto

Início das aulas

22 de agosto

Leia-se
ANEXO II
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2017/2
Atividade
Período de inscrições

Data
29 de maio a 07 de junho

Período para entrega de documentos para solicitação de 29 de maio a 07 de junho
isenção do pagamento de taxa de inscrição
Divulgação das inscrições homologadas

09 de junho

Divulgação do resultado final das solicitações de isenção 09 de junho
do pagamento de taxa de inscrição
Interposição de recursos para o processo de inscrição

12 de junho

Divulgação das inscrições homologadas após análise de 13 de junho
recursos
Provas objetiva e escrita (primeira etapa)

14 de junho

Divulgação dos resultados da primeira etapa

22 de junho

Interposição de recursos para a primeira etapa

23 de junho

Divulgação dos resultados da primeira etapa após
análise de recursos

26 de junho

Entrega do anteprojeto e currículo

30 de junho, das 13h às 17h

Divulgação candidatos aptos à 2ª etapa

30 de junho, após às 22h

Entrega de recursos relativo a resultado para a segunda 03 de julho das 11h às 14h
etapa
Divulgação resultado final de candidatos aptos para a
segunda etapa (após análise dos recursos)

03 de julho, após às 18h
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Defesa do anteprojeto de pesquisa

04 a 07 de julho

Divulgação dos resultados finais

11 de julho

Interposição de recursos para o resultado final

12 e 13 de julho (terça e quarta)

Divulgação dos resultados finais após análise de
recursos

14 de julho

Matrícula

07 e 08 de agosto de 2017, das 13h
às 17h.

Divulgação da segunda chamada

09 de agosto

Matrícula da segunda chamada

10 e 11 de agosto

Início das aulas

22 de agosto

Porto Alegre, 29 de maio de 2017

MARCELO AUGUSTO RAUH SCHMITT
Diretor –geral
IFRS-Campus Porto Alegre
Portaria 316/2016
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