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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal do Norte de Minas Gerais - Reitoria

EDITAL Nº 322, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 308, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018
(1º VESTIBULAR DE 2019 DO IFNMG PARA CURSOS SUPERIORES)

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pela Portaria 257, de 24 de março de 2017, que foi publicada no Diário Oﬁcial
da União no dia 27 de março de 2017, resolve:
I - Re ﬁcar o item 1.1 - Quadro 1 (Cronograma do Ves bular) do edital 308, de 12 de setembro de 2018,
para alterar os prazos concernentes ao resultado dos pedidos de isenção e respec vo prazo de recurso,
bem como especiﬁcar o procedimento de escolha da prova de língua estrangeira (Espanhol ou Inglês) nos
seguintes termos:
Onde se lê:
1.1 O Ves bular do IFNMG acontecerá nos períodos matu no e vesper no, conforme cronograma do
item 1.1 (quadro 1). No período matu no, ocorrerão as provas obje vas de Língua Estrangeira, Língua
Portuguesa, Literatura Brasileira e Redação. No período vesper no, ocorrerão as provas especíﬁcas de
cada curso. O cronograma previsto para o Ves bular está apresentado no Quadro 1.
QUADRO 1 – CRONOGRAMA
DATA

EVENTO

12/09/2018

Publicação edital

13/09/2018

Prazo para impugnação do edital (online)

17/09/2018

Resultado das impugnações do edital

18/09 a
17/10/2018

18/09 a

Período de inscrições e emissão da GRU
Período para envio de solicitação e documentos de tratamento
especializado e/ou especíﬁco (online)
Período de solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição
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30/09/2018

(online)

04/10/2018

Publicação da relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos

05/10/2018

Prazo para recurso contra o resultado da relação dos pedidos de isenção
deferidos e indeferidos (online)

10/10/2018

Publicação pós-recurso da relação dos pedidos de isenção deferidos e
indeferidos

18/10/2018

Data limite para pagamento de inscrição
Publicação da homologação das inscrições

25/10/2018

26/10/2018

Publicação do resultado dos pedidos de tratamento especializado e/ou
especíﬁco
Prazo para interposição de recurso contra a homologação das inscrições
(online)
Prazo para interposição de recurso contra o resultado dos pedidos de
tratamento especializado e/ou especíﬁco (online)
Publicação pós-recurso da homologação das inscrições

01/11/2018

Publicação pós-recurso do resultado dos pedidos de tratamento
especializado e/ou especíﬁco

13/11/2018

Obtenção do Comprovante Deﬁni vo de Inscrição, com publicação dos
locais da prova.

18/11/2018

Realização das provas

19/11/2018

Publicação dos gabaritos

20/11/2018

Prazo para interposição de recursos contra questões da prova e gabarito
(online)

28/11/2018

Divulgação dos gabaritos após o julgamento dos recursos

17/12/2018

Resultado preliminar

18/12/2018
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Prazo para interposição de recursos contra resultado preliminar
21/12/2018

Divulgação do resultado preliminar pós-recurso

20/12 e
21/12/2018

Período para apresentação de documentação comprobatória dos
candidatos em situação de empate (de acordo com a Lei 13.184 de 04 de
Novembro 2015) - online

03/01/2019

Divulgação do resultado ﬁnal

09/01 a
11/01/2019 (exceto
feriados)

Período de matrícula dos candidatos aprovados
Período para entrega da documentação comprobatória dos candidatos
contemplados pelo sistema de reserva de vagas (COTAS)
Homologação de matrículas

16/01/2019

Resultado da análise da documentação comprobatória (candidatos
contemplados pelo sistema de reserva de vagas)

17/01/2019

Prazo para interposição de recursos contra o resultado da análise de
documentação comprobatória (candidatos contemplados pelo sistema de
reserva de vagas) - protocolo do campus

21/01/2019

Resultado após análise de interposição de recursos contra a análise de
documentação comprobatória

22/01/2019

Realização da 2ª Chamada

Leia-se:
1.1 O Vestibular do IFNMG acontecerá nos períodos matutino e vespertino, conforme cronograma do item
1.1 (quadro 1). No período matutino, ocorrerão as provas objetivas de Língua Estrangeira, Língua
Portuguesa, Literatura Brasileira e Redação. No período vespertino, ocorrerão as provas específicas de cada
curso. O cronograma previsto para o Vestibular está apresentado no Quadro 1.
QUADRO 1 – CRONOGRAMA
DATA

EVENTO

12/09/2018

Publicação edital

13/09/2018

Prazo para impugnação do edital (online)

17/09/2018
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Resultado das impugnações do edital

18/09 a
17/10/2018

Período de inscrições e emissão da GRU
Período para envio de solicitação e documentos de tratamento especializado e/ou
especíﬁco (online)

18/09 a
30/09/2018

Período de solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição (online)

08/10/2018

Publicação da relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos

09/10/2018

Prazo para recurso contra o resultado da relação dos pedidos de isenção deferidos e
indeferidos (online)

11/10/2018

Publicação pós-recurso da relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos

18/10/2018

Data limite para pagamento de inscrição

25/10/2018

Publicação da homologação das inscrições
Publicação do resultado dos pedidos de tratamento especializado e/ou especíﬁco

26/10/2018

Prazo para interposição de recurso contra a homologação das inscrições (online)
Prazo para interposição de recurso contra o resultado dos pedidos de tratamento
especializado e/ou especíﬁco (online)

01/11/2018

Publicação pós-recurso da homologação das inscrições
Publicação pós-recurso do resultado dos pedidos de tratamento especializado e/ou
especíﬁco

13/11/2018

Obtenção do Comprovante Deﬁni vo de Inscrição, com publicação dos locais da
prova.

18/11/2018

Realização das provas

19/11/2018

Publicação dos gabaritos

20/11/2018

Prazo para interposição de recursos contra questões da prova e gabarito (online)

28/11/2018

Divulgação dos gabaritos após o julgamento dos recursos

17/12/2018

Resultado preliminar
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18/12/2018

Prazo para interposição de recursos contra resultado preliminar

21/12/2018

Divulgação do resultado preliminar pós-recurso

20/12 e
21/12/2018

Período para apresentação de documentação comprobatória dos candidatos em
situação de empate (de acordo com a Lei 13.184 de 04 de Novembro 2015) - online

03/01/2019

Divulgação do resultado ﬁnal

09/01 a
11/01/2019 (exceto
feriados)

Período de matrícula dos candidatos aprovados
Período para entrega da documentação comprobatória dos candidatos contemplados
pelo sistema de reserva de vagas (COTAS)

16/01/2019

Homologação de matrículas
Resultado da análise da documentação comprobatória (candidatos contemplados pelo
sistema de reserva de vagas)

17/01/2019

Prazo para interposição de recursos contra o resultado da análise de documentação
comprobatória (candidatos contemplados pelo sistema de reserva de vagas) protocolo do campus

21/01/2019

Resultado após análise de interposição de recursos contra a análise de documentação
comprobatória

22/01/2019

Realização da 2ª Chamada

Onde se lê:
13.14 O primeiro período (turno matutino) terá início às 8:00 horas e constará de uma prova com 30 questões
de múltipla escolha, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Literatura Brasileira, 10 de Língua Estrangeira
(Língua Espanhola ou Língua Inglesa) e uma Redação, conforme Quadro 4.

Leia-se:
13.14 O primeiro período (turno matutino) terá início às 8:00 horas e constará de uma prova com 30 questões
de múltipla escolha, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Literatura Brasileira, 10 de Língua Estrangeira
(Língua Espanhola ou Língua Inglesa) e uma Redação, conforme Quadro 4.
31.14.1 Para escolha da língua estrangeira, o caderno de prova constará provas específicas dos dois
idiomas (Língua Espanhola e Língua Inglesa). O candidato deverá optar por uma delas no cartão de
respostas, devendo resolver e transcrever tão somente as respostas que correspondam à sua opção.
Montes Claros/MG, 04 de outubro de 2018.
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André Luis Rabelo Cardoso
Reitor Substituto do IFNMG
Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Rabelo Cardoso, Reitor Subs tuto em
exercício, em 04/10/2018, às 10:06, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0199863 e
o código CRC 8DEB030D.

Referência: Processo nº 23414.003664/2018-00
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