
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

REITORIA

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES

27 3357-7500

EDITAL

PROCESSO SELETIVO 05/2018 – CRONOGRAMA SISU 2018/1

CURSOS DE GRADUAÇÃO



CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 04/2018
CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 SISU 2018/1

nº ATIVIDADES DATAS LOCAL

01 Período de inscrição 23 a 26/01/2018 http://sisu.mec.gov.br

02 Resultado da chamada regular 29/01/2018
http://sisu.mec.gov.br, campus de

interesse e www.ifes.edu.br 

03 Matrícula da chamada regular 05, 06 e 07/02/2018 Campus de interesse

04
Resultado preliminar da análise de 
documentos

09/02/2018
Campus de interesse e

www.ifes.edu.br 

05 Recurso da análise de documentos 15/02/2018 Campus de interesse

06
Resultado dos recursos e 
homologação das matrículas

16/02/2018
Campus de interesse e

www.ifes.edu.br 

07 Inscrição na lista de espera 29/1 a 07/02/2018 http://sisu.mec.gov.br

08 Divulgação na lista de espera 08/02/2018
http://sisu.mec.gov.br, campus de

interesse e www.ifes.edu.br 

09
Matrícula da lista de espera – 
chamada única

19, 20 e 21/02/2018
Campus de interesse e

www.ifes.edu.br

10
Resultado preliminar da análise de 
documentos

26/02/2018
Campus de interesse e

www.ifes.edu.br

11
Recurso do resultado preliminar da 
análise de documentos

27 e 28/02/2018 Campus de interesse

12
Resultado dos recursos e 
homologação das matrículas

02/03/2018
Campus de interesse e

www.ifes.edu.br
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EDITAL Nº 05/2018, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
ESPÍRITO SANTO – IFES,  no  uso de suas  atribuições  legais  e  de  acordo com as  disposições  da
legislação pertinente, torna públicas, por meio do presente Edital, as datas de realização das etapas do
Processo Seletivo 04/2018 – Cursos de Graduação – Sisu 2018/1.

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: As inscrições deverão ser realizadas de 23 de janeiro de 2018 até
as 23 horas e 59 minutos do dia 26 de janeiro de 2018,  observado o horário oficial  de Brasília-DF,
exclusivamente pela internet. Para o candidato se inscrever deverá acessar o Portal do SiSU, no endereço
http://sisu.mec.gov.br.

2. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA CHAMADA REGULAR: O resultado da chamada
regular será publicado no dia 29 de janeiro de 2018 no Portal do SiSU, no endereço http://sisu.mec.gov.br,
no mural do campus que oferece o curso para o qual o candidato se inscreveu e na página do Ifes no
endereço  eletrônico  http://ifes.edu.br/processosseletivos/alunos,  opção  “PS  04/2018  –  Cursos  de
Graduação – Sisu 2018/1”.

3. MATRÍCULA DA CHAMADA REGULAR:

3.1. Os candidatos aprovados na Chamada Regular deverão realizar o requerimento de matrícula,
nos horários e locais listados no Anexo II do Edital “PS 04/2018 – Cursos de Graduação – Sisu 2018/1”,
de acordo com o campus do Curso para o qual o(a) candidato(a) se inscreveu, de acordo com o seguinte
cronograma:

a) Entrega da documentação de matrícula da Chamada Regular: 5, 6 e 7 de fevereiro de 2018.

b) Divulgação do resultado da análise documental: 09 de fevereiro de 2018.

c) Data para interposição de recurso da análise documental: 15 de fevereiro de 2018.

d) Resultado do recurso da análise documental e homologação das matrículas: 16 de fevereiro de
2018.

3.2. O recurso ao resultado preliminar da análise da documental poderá ser feito nos termos do
Item 16 do Edital “PS 04/2018 – Cursos de Graduação – Sisu 2018/1”. 

3.3. Os resultados previstos nos subitens  b e  d acima serão divulgadas no mural do  campus que
oferece  o  curso  para  o  qual  o  candidato  se  inscreveu  e  na  página  do  Ifes  no  endereço
http://ifes.edu.br/processosseletivos/alunos, opção “PS 04/2018 – Cursos de Graduação – Sisu 2018/1”.

3.4. É de responsabilidade do candidato acompanhar, nos campi ou no endereço eletrônico
mencionado no Item 3.2 acima, a publicação dos resultados das matrículas da Chamada Regular. 

4.  PERÍODO DE INSCRIÇÃO NA LISTA DE ESPERA:  O  candidato  não  selecionado  na
Chamada Regular do processo seletivo que tiver interesse em constar na Lista de Espera do SiSU, para o
curso no qual efetuou sua inscrição como 1ª (primeira) opção de vaga, deverá confirmar seu interesse na
vaga, por meio do Portal do SiSU, no período de 29 de janeiro de 2018 até as 23 horas e 59 minutos do
dia 07 de fevereiro de 2018.
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5. DIVULGAÇÃO DA LISTA DE ESPERA: A Lista de Espera será divulgada em 08 de fevereiro
de 2018 no Portal do SiSU, no endereço http://sisu.mec.gov.br, no mural do campus que oferece o curso
para  o  qual  o  candidato  se  inscreveu  e  na  página  do  Ifes  no  endereço  eletrônico
http://ifes.edu.br/processosseletivos/alunos, opção “PS 04/2018 – Cursos de Graduação – Sisu 2018/1”.

6. MATRÍCULAS DA LISTA DE ESPERA:

6.1. Todos os(as) candidatos(as) inscritos na Lista de Espera serão convocados para entrega
da  documentação  nos  campi,  de  acordo  com o  curso  pretendido,  nos  endereços  e  os  horários  de
atendimento conforme o ANEXO II do Edital “PS 04/2018 – Cursos de Graduação – Sisu 2018/1”, de
acordo com o seguinte cronograma:

a) Entrega da documentação: dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2018. 

b) Divulgação do resultado da análise documental: dia 26 de fevereiro de 2018. 

c) Data para interposição de recurso da análise documental: dias 27 e 28 de fevereiro de 2018. 

d) Resultado do recurso da análise documental e homologação das matrículas: 02 de março de
2018. 

6.2. O recurso ao resultado preliminar da análise da documental poderá ser feito nos termos do
Item 16 do Edital “PS 04/2018 – Cursos de Graduação – Sisu 2018/1”. 

6.3. Os resultados previstos nos subitens  b e  d acima serão divulgadas no mural do  campus que
oferece  o  curso  para  o  qual  o  candidato  se  inscreveu  e  na  página  do  Ifes  no  endereço
http://ifes.edu.br/processosseletivos/alunos, opção “PS 04/2018 – Cursos de Graduação – Sisu 2018/1”.

6.4. É de responsabilidade do candidato acompanhar, nos campi ou no endereço eletrônico
mencionado no Item 3.2 acima, a publicação dos resultados das matrículas da Lista de Espera. 

Vitória (ES), 29 de dezembro de 2018.

JADIR JOSÉ PELA
Reitor
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