
 

 

CAMPUS ITAPINA 

CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

CRONOGRAMA DA 1ª CHAMADA DE 2ª OPÇÃO DE CURSO PS 73 2021  

 

ATIVIDADES DATAS LOCAL 

1. Análise do histórico escolar  25/02/2022 ------- 

2. Resultado preliminar da análise do 

histórico escolar 
03/03/2021 www.ifes.edu.br 

3. Recurso do resultado preliminar da 

análise do histórico escolar  

04/03/2022 a 

07/03/2022 
Email: pstecnico.ita@ifes.edu.br    

4. Resultado dos recursos da análise 

do histórico escolar 
08/03/2022 www.ifes.edu.br 

5. Relação dos candidatos de 2ª opção 

de curso aptos para requerimento de 

matrícula conforme disponibilidade 

de vagas 

08/03/2022 www.ifes.edu.br 

6. Publicação da convocação para as 

entrevistas dos candidatos inscritos 

para as vagas de ação afirmativa – 

autodeclarados pretos e pardos 

08/03/2022 www.ifes.edu.br 

7. Requerimento de matrícula – envio 

dos documentos para requerimento 

de matrícula e comprovação da 

condição de cotista 

09/03/2022 a 

11/03/2022 

 

Email: pstecnico.ita@ifes.edu.br 

8. Entrevista via videoconferência 

para candidatos inscritos para as 

vagas de ação afirmativa – 

autodeclarados pretos e pardos 

10/03/2022  
Conforme convocação publicada em 

www.ifes.edu.br 

9. Resultado Preliminar da análise de 

documentos do requerimento de 

matrícula, dos documentos de 

comprovação da condição de cotistas 

16/03/2022 www.ifes.edu.br 
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e da entrevista dos candidatos 

inscritos para as vagas de ação 

afirmativa – autodeclarados pretos e 

pardos 

10. Recurso contra o resultado 

preliminar da análise de documentos 

do requerimento de matrícula e dos 

documentos de comprovação da 

condição de cotistas e da entrevista 

para os candidatos inscritos para as 

vagas de ação afirmativa – 

autodeclarados pretos e pardos 

17/03/2022 e 

18/03/2022 
Email: pstecnico.ita@ifes.edu.br    

11. Resultado dos recursos contra a 

análise de documentos do 

requerimento de matrícula, dos 

documentos de comprovação da 

condição de cotistas e da entrevista 

para os candidatos inscritos para as 

vagas de ação afirmativa – 

autodeclarados pretos e pardos 

21/03/2022 www.ifes.edu.br 

12. Homologação da matrícula 21/03/2022 www.ifes.edu.br 

 

Nota: 

 

1. Os candidatos que necessitarem de utilizar equipamentos poderão realizar o agendamento para 

uso, pelo e-mail  pstecnico.ita@ifes.edu.br ou telefone (27) 3723-1244. 

 

2. Na existência de vagas poderão ser realizadas chamadas de suplentes adicionais. 

 

3. Dúvidas entrar em contato pelo e-mail  pstecnico.ita@ifes.edu.br ou telefone (27) 3723-1244. 
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