
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 02/2021 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS - 
PROPEMM 

 

Cronograma somente com as datas alteradas 

Eventos Data e Local 

Período de inscrição 12/10/2020 a 09/11/2020  

 Data limite de envio da documentação para inscrição 09/11/2020 

Último dia para pagamento da GRU 09/11/2020 

Resultado preliminar das inscrições Até 14/11/2020 

Interposição de recursos de inscrição 16/11/2020 

Homologação das inscrições após julgamento dos recursos de 
inscrição 

Até 18/11/2020 

 
 
 
 
Cronograma com as datas alteradas e todas as outras 
 

Eventos Data e Local 

Publicação do Edital do Processo Seletivo 
Site do IFES e do PROPEMM 

07/10/2020 

Período de inscrição 12/10/2020 a 09/11/2020  

Período de pedidos de isenção 18/10/2020 a 20/10/2020 

Resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição Até 22/10/2020 

Recurso contra o resultado da isenção da taxa de inscrição 25/10/2020 

Resultado final da isenção da taxa de inscrição Até 27/10/2020 

 Data limite de envio da documentação para inscrição 09/11/2020 

Último dia para pagamento da GRU 09/11/2020 

Resultado preliminar das inscrições Até 14/11/2020 

Interposição de recursos de inscrição 16/11/2020 



Homologação das inscrições após julgamento dos recursos de 
inscrição 

Até 18/11/2020 

Divulgação da classificação inicial da análise curricular + 
projeto 

Até 29/11/2020 

Interposição de recurso do resultado da classificação da 
análise curricular + projeto 

30/11/2020 

Divulgação da classificação final da análise curricular + 
projeto 

Até 03/12/2020 

Entrevista com os candidatos selecionados pelo currículo + 
projeto 

07/12/2020 e 08/12/2020 

Divulgação da classificação inicial (currículo + projeto + 
entrevista) 

Até 14/12/2020 

 Recursos contra o resultado da classificação inicial 15/12/2020 

Divulgação da classificação final (currículo + projeto + 
entrevista) 

Até 18/12/2020 

Verificação da auto declaração PPI e PcD 

 

Será realizado em fevereiro. 
A data será divulgada junto 

com o resultado da 
classificação final  

Matrícula dos candidatos aprovados 2021/1 

Coordenadoria Registros 
Acadêmicos - Cursos 

Superiores - Campus Vitória 
(data a definir) 

Convocação dos suplentes Data a definir, após 
realização de matrículas. 

Aula inaugural obrigatória 
A ser informado no dia da 

matrícula 

Início do semestre letivo – 2021/1 
Conforme calendário 

acadêmico do IFES-Campus 
Vitória 

 

 


