
EDITAL 47/2023
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE DISCENTES NO CURSO DE

PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
MODALIDADE EAD – CAMPUS INCONFIDENTES

- Quem pode se inscrever: portadores de diploma de graduação, tanto bacharelado quanto

licenciatura, preferencialmente nas áreas de Matemática, Física ou Ciências Exatas, com

interesse em atuar nas áreas de abrangência do curso.

- Valor da mensalidade: totalmente gratuito

- Número de vagas: 50

- Modalidade de ensino: à distância.

- Formulário de inscrição: Inscreva-se Aqui! (as inscrições são gratuitas)

- Processo de seleção: por meio de análise da formação acadêmica e experiência

profissional.

- Matrícula: pelo Gov.br (https://sso.acesso.gov.br/)

- Atendimento ao candidato: vestibular@ifsuldeminas.edu.br

- Cronograma: Todos os horários informados no cronograma abaixo têm como referência o

horário de Brasília.

CRONOGRAMA - RETIFICADO EM 31/03/2023 - ALTERAÇÕES EM VERMELHO

EVENTO / AÇÃO DATA / HORÁRIO AÇÕES

Publicação do Edital 06 de março de 2023 Clique aqui

Inscrição online e envio da documentação
comprobatória

06 de março de 2023 - 14h a
24 de março de 2023 - 17h59

Em breve

Divulgação: lista de inscritos 28 de março de 2023 - 14h Em breve

Resultado Parcial das Notas 10 abril de 2023 Em breve

Recurso: resultado parcial das notas 11 e 12 de abril de 2023 Em breve

Resultado Final e
Convocação: 1ª Chamada

17 de abril de 2023 - 14h Em breve

Solicitação de Matrículas: 1ª chamada 17 de abril de 2023 - 16h a
24 de abril de 2023 - 17h59

Em breve

Análise da Documentação (Ação Afirmativa e
PcD) e Entrevista de Heteroidentificação

17 de abril de 2023 - 16h a
24 de abril de 2023 - 17h59

Em breve

https://inscricaovestibular.ifsuldeminas.edu.br/
https://sso.acesso.gov.br/
mailto:vestibular@ifsuldeminas.edu.br
https://drive.google.com/file/d/1_NMAajPI1Vq51MbNRsjE3zcO5hjc0_Iv/view?usp=share_link8PtTmJM3olAxYEAX3vfvcme


Resultado parcial das matrículas: 1ª chamada 02 de maio de 2023 - 14h Em breve

Recurso: resultado parcial das matrícula da 1ª
chamada

02 de maio - 14h a
04 de maio de 2023- 17h59

Em breve

Resultado Final: 1ª chamada 08 de maio de 2023 - 14h Em breve

Divulgação da lista: Convocação Geral 08 de maio de 2023 - 14h Em breve

Solicitação de matrícula: convocação geral
08 de maio de 2023 - 14h a
12 de maio de 2023 - 17h59

Em breve

Análise da Documentação (Ação Afirmativa e
PcD) e Entrevista de Heteroidentificação

08 de maio de 2023 - 14h a
12 de maio de 2023 - 17h59

Resultado Parcial: convocação geral 16 de maio de 2023 - 14h Em breve

Recurso: solicitação de matrícula da
convocação geral

16 de maio de 2023 - 14h a
18 de maio de 2023 - 17h59

Em breve

Resultado final: convocação geral 19 de maio de 2023 - 14h Em breve

Início das aulas 22 de maio Em breve

I. Todos os horários informados no cronograma acima têm como referência o horário de
Brasília.

II. Caso haja necessidade, o cronograma poderá sofrer alterações, as quais serão
devidamente publicadas, mediante retificação do presente edital e veiculação no site oficial
do IFSULDEMINAS.


