
 

ERRATA 3 do Edital Nº 29/2020 – CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 29/2020 – CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Onde se lê: 

Nº Atividades Datas Local 

01 Publicação do Edital do Processo 
Seletivo 

28/05/2020 www.ifes.edu.br 

02 Período de inscrição 07 a 10/07/2020 http://sisu.mec.gov.br 

03 Resultado da chamada regular 14/07/2020 http://sisu.mec.gov.br, campus 
de interesse e www.ifes.edu.br 

04 Entrega da documentação para 
matrícula da chamada regular 

16, 17, 18, 19, 20 
e 21/07/2020 

e-mail do Campus de interesse 

05 Resultado preliminar da análise de 
documentos da chamada regular 

24/07/2020 Campus de interesse e 
www.ifes.edu.br 

06 Recurso da análise de documentos - 
chamada regular 

27 e 28/07/2020 e-mail do Campus de  
interesse 

07 Inscrição na lista de espera 14/07 a 
21/07/2020 

http://sisu.mec.gov.br 

08 Divulgação da lista de espera 24/07/2020 http://sisu.mec.gov.br, campus 
de interesse e www.ifes.edu.br 

09 Entrega da documentação da 
lista de espera – chamada 
única 

27 a 30/07/2020 e-mail do Campus de interesse 

10 Resultado preliminar da análise de 
documentos da lista de espera 

05/08/2020 Campus de interesse e 
www.ifes.edu.br 

11 Recurso da análise de documentos 
– lista de espera 

06 e 07/08/2020 e-mail do Campus de interesse 

12 Entrevista via 
videoconferência para 

16 e 19/10/2020 
 

Link da sala de videoconferência 

http://www.ifes.edu.br/
http://sisu.mec.gov.br/
http://sisu.mec.gov.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://sisu.mec.gov.br/
http://sisu.mec.gov.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/


candidatos inscritos para as 
vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos e 
pardos 

informado na convocação que 
será publicada no site 

www.ifes.edu.br 

13 Resultado Preliminar da 
entrevista via 
videoconferência para os 
candidatos inscritos para as 
vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos e 
pardos 

20/10/2020 
Campus de interesse e 

www.ifes.edu.br 

14 Recurso da entrevista via 
videoconferência para 
candidatos inscritos para as 
vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos, 
pardos, indígenas 

21 e 22/10/2020 e-mail do Campus de interesse 

15 Resultado dos recursos e 
homologação das matrículas 
da chamada regular e lista 
de espera 

23/10/2020 Campus de interesse e 
www.ifes.edu.br 

 

Leia-se 

Nº Atividades Datas Local 

01 Publicação do Edital do Processo 
Seletivo 

28/05/2020 www.ifes.edu.br 

02 Período de inscrição 07 a 10/07/2020 http://sisu.mec.gov.br 

03 Resultado da chamada regular 14/07/2020 http://sisu.mec.gov.br, campus 
de interesse e www.ifes.edu.br 

04 Entrega da documentação para 
matrícula da chamada regular 

16, 17, 18, 19, 20 
e 21/07/2020 

e-mail do Campus de interesse 

05 Resultado preliminar da análise de 
documentos da chamada regular 

24/07/2020 Campus de interesse e 
www.ifes.edu.br 

06 Recurso da análise de documentos - 
chamada regular 

27 e 28/07/2020 e-mail do Campus de  
interesse 

07 Inscrição na lista de espera 14/07 a 
21/07/2020 

http://sisu.mec.gov.br 

08 Divulgação da lista de espera 24/07/2020 http://sisu.mec.gov.br, campus 
de interesse e www.ifes.edu.br 

09 Entrega da documentação da 27 a 30/07/2020 e-mail do Campus de interesse 

http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://sisu.mec.gov.br/
http://sisu.mec.gov.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://sisu.mec.gov.br/
http://sisu.mec.gov.br/
http://www.ifes.edu.br/


lista de espera – chamada 
única 

10 Resultado preliminar da análise de 
documentos da lista de espera 

05/08/2020 Campus de interesse e 
www.ifes.edu.br 

11 Recurso da análise de documentos 
– lista de espera 

06 e 07/08/2020 e-mail do Campus de interesse 

12 Entrevista via 
videoconferência para 
candidatos inscritos para as 
vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos e 
pardos 

20 e 21/10/2020 

 
Link da sala de videoconferência 
informado na convocação que 

será publicada no site 
www.ifes.edu.br 

13 Resultado Preliminar da 
entrevista via 
videoconferência para os 
candidatos inscritos para as 
vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos e 
pardos 

21/10/2020 
Campus de interesse e 

www.ifes.edu.br 

14 Recurso da entrevista via 
videoconferência para 
candidatos inscritos para as 
vagas de ação afirmativa – 
autodeclarados pretos, 
pardos, indígenas 

22/10/2020 e-mail do Campus de interesse 

15 Resultado dos recursos e 
homologação das matrículas 
da chamada regular e lista 
de espera 

23/10/2020 Campus de interesse e 
www.ifes.edu.br 

 

Onde se lê: 

13.9 A homologação da matrícula dos candidatos da chamada regular e da lista de 
espera inscritos para as vagas de ação afirmativa – autodeclarados pretos e pardos será 
realizada após a entrevista por videoconferência para verificação da veracidade da 
autodeclaração. 

Leia-se 

13.9 A homologação da matrícula dos candidatos da chamada regular e da lista de 
espera será realizada após a entrevista por videoconferência para verificação da 
veracidade da autodeclaração dos candidatos inscritos para as vagas de ação afirmativa 
– autodeclarados pretos e pardos. 

http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/

