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ANEXO II 

Cronograma do Processo Seletivo do Curso De Bacharelado em Agronomia do Ifes - Campus 

de Alegre. 

Etapa Data 

Publicação do Edital 08/11/2021 

Período de Inscrição 24/11/2021 a 14/01/2022 

Período de requerimento de isenção da taxa de 
inscrição 

24/11/2021 a 03/01/2022 

Resultado preliminar dos requerimentos de isenção 
da taxa de inscrição 

05/01/2022 

Período para recurso da isenção da taxa de inscrição 06/01/2022 a 07/01/2022 

Divulgação das isenções deferidas após recurso 10/01/2022 

Prazo máximo para pagamento da taxa de inscrição 21/01/2022

Relação de Inscritos 27/01/2022

Homologação das inscrições 27/01/2022

Divulgação da relação candidato - vaga 27/01/2022

Período para requerer atendimento especial para a 
realização da prova 

24/11/2021 a 14/01/2022 

Resultado preliminar das solicitações de atendimento 
especial para a prova 

18/01/2022 

Período para recurso da solicitação de atendimento 
especial para a prova 

19/01/2022 

Resultado do recurso da solicitação de atendimento 
especial para a prova 

21/01/2022 

Divulgação do Cartão de Convocação Individual 28/01/2022 

Prova (Redação) 06/02/2022 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo 14/02/2022

Recurso da prova 17/02/2022 a 18/02/2022

Resultado final do Processo Seletivo 21/02/2022 

Período de requerimento de matrícula 23/02/2022 a 24/02/2022 

Convocação para procedimento de verificação de 
autodeclaração étnico-racial 

21/02/2022 

Procedimento de verificação de autodeclaração 
étnico-racial 

25/02/2022 

Resultado do procedimento de verificação de 
autodeclaração étnico-racial 

25/02/2022 
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Recurso contra o resultado do procedimento de 
verificação de autodeclaração étnico-racial 

28/02/2022 

Resultado do recurso contra o resultado do 
procedimento de verificação de autodeclaração étnico-
racial contra o resultado do procedimento de verificação 
de autodeclaração étnico-racial 

03/03/2022 

Resultado preliminar do requerimento de matrículas 
04/03/2022 

Período de recurso contra o resultado do 
requerimento de matrícula 

07/03/2022 

Publicação das matrículas homologadas 09/03/2022 

Início das aulas 
Conforme Calendário 

Acadêmico (14/03/2022) 




