EDITAL 054.5/2020 – PROEN/IFMS
A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna pública, por meio da Pró-Reitoria de
Ensino (PROEN), a seguinte retificação:

ONDE SE LÊ:
ANEXO I
CRONOGRAMA
EVENTO

DATA

Publicação do edital
Período de inscrições on-line
Período de atendimento presencial no campus aos
candidato(s) que não têm acesso a internet/computador para
realização da inscrição
Período de análise dos dados de inscrição e do histórico
escolar
Divulgação preliminar das inscrições deferidas/indeferidas
Período de correção de dados das inscrições on-line
indeferidas
Período de análise das correções das inscrições on-line
indeferidas
Divulgação da relação preliminar das inscrições
homologadas
Período de recurso contra a relação preliminar de inscrições
homologadas (opção de curso e ação afirmativa – cotas)
Divulgação da classificação preliminar e convocação para
banca de heteroidentificação.
Período de realização da banca de heteroidentificação.
Publicação da classificação preliminar após a verificação de
heteroidentificação.
Período de recurso contra o resultado da verificação de
heteroidentificação.
Publicação do resultado final e primeira chamada.
Período de matrículas da 1ª chamada

15/09/2020
21/09 a 21/10/2020
01/10/2020 a
21/10/2020
23/10 a 06/11/2020
10/11/2020
12 e 13/11/2020
16 a 20/11/2020
23/11/2020
24 e 25/11/2020
27/11/2020
30/11 a 16/12/2020
18/12/2020
21 e 22/12/2020
23/12/2020
18/01/2021

LEIA-SE:
ANEXO I
CRONOGRAMA
EVENTO

DATA

Publicação do edital
Período de inscrições on-line
Período de atendimento presencial no campus aos
candidato(s) que não têm acesso a internet/computador para
realização da inscrição
Período de análise dos dados de inscrição e do histórico
escolar
Divulgação preliminar das inscrições deferidas/indeferidas
Período de correção de dados das inscrições on-line
indeferidas
Período de análise das correções das inscrições on-line
indeferidas
Divulgação da relação preliminar das inscrições
homologadas
Período de recurso contra a relação preliminar de inscrições
homologadas (opção de curso e ação afirmativa – cotas)
Divulgação da classificação preliminar e convocação para
banca de heteroidentificação.
Período de realização da banca de heteroidentificação.
Publicação da classificação preliminar após a verificação de
heteroidentificação.
Período de recurso contra o resultado da verificação de
heteroidentificação.
Publicação do resultado final e primeira chamada.
Período de matrículas da 1ª chamada

15/09/2020
21/09 a 04/11/2020
01/10/2020 a
04/11/2020
06/11 a 19/11/2020
20/11/2020
23/11 e 24/11/20
25/11 a 30/11/2020
02/12/2020
03/12 e 04/12/20
07/12/2020
10/12 a 23/12/2020
04/01/2021
05 e 06/01/2021
08/01/2021
12 a 14/01/21

ONDE SE LÊ:
4.9 Durante a etapa de análise dos dados da inscrição e do histórico escolar, serão
indeferidas as inscrições que:
4.9.4

inserirem documentos ilegíveis, incompletos ou diferentes dos previstos no item 3.5.

LEIA-SE:
4.9 Durante a etapa de análise dos dados da inscrição e do histórico escolar, serão
indeferidas as inscrições que:
4.9.4 inserirem documentos ilegíveis, incompletos ou diferentes dos previstos nos itens 3.5 e
4.4.

Campo Grande, 20 de outubro de 2020.

Elaine Borges Monteiro Cassiano
Reitora

