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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Gerência de Gabinete
 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

EDITAL Nº 02/2021
Retificação 02 em 01/03/2021

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019,
publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17,
retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016,
Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de
outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE retificar alguns artigos e itens do Edital 02/2021 conforme o
que se segue:

 

No item 2.1 – onde se lê: Poderão se inscrever, candidatos de nível superior e acadêmicos em fase final de
conclusão de curso superior, desde que concluam a graduação até o prazo de efetivação da matrícula no MPSTA,
programada para o período de 01/02 a 01/03/2021, conforme especificado no item nº 10 deste Edital
(Cronograma do Processo Seletivo). 

Leia-se: Poderão se inscrever, candidatos de nível superior e acadêmicos em fase final de conclusão de curso
superior, desde que concluam a graduação até o prazo de efetivação da matrícula no MPSTA, programada para o
período de 01/02 a 08/03/2021, conforme especificado no item nº 10 deste Edital (Cronograma do Processo
Seletivo).

 

No item 3.1 – onde se lê: O período de inscrição para o Processo Seletivo será de 01/02 a 01/03/2021. 

Leia-se: O período de inscrição para o Processo Seletivo será de 01/02 a 08/03/2021.

 

No item 4.4.1.2. – onde se lê: Será realizada no período de 04 a 10/03/2021, e terá pontuação máxima de 100
pontos. A nota da etapa será calculada pela mediana das notas atribuídas por cada um dos avaliadores. 

Leia-se: Será realizada no período de 10 a 15/03/2021, e terá pontuação máxima de 100 pontos. A nota da etapa
será calculada pela mediana das notas atribuídas por cada um dos avaliadores.

 

No item 4.4.3.1. – onde se lê: Essa etapa é de caráter classificatório e os documentos deverão ser enviados no
período de 15 a 18/04/2021, via e-mail (mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br), para fins de avaliação... 

Leia-se: Essa etapa é de caráter classificatório e os documentos deverão ser enviados no período de 09 a
12/04/2021, via e-mail (mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br), para fins de avaliação...

 

No item 5.5. – onde se lê:  O resultado final do Processo Seletivo será divulgado em até 03/05/2021, nos sítios
do IFMG (www.ifmg.edu.br) e do MPSTA (www.ifmg.edu.br/mestrado). 

Leia-se: O resultado final do Processo Seletivo será divulgado em até 28/04/2021, nos sítios do IFMG
(www.ifmg.edu.br) e do MPSTA (www.ifmg.edu.br/mestrado).

 

No item 7.2. – onde se lê: Os candidatos aprovados (até o limite de vagas) deverão efetuar a matrícula, via
remota, no período de 05/05 a 09/05/2021, usando o e-mail
institucional mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br. 

Boletim de Serviço Eletrônico em 01/03/2021 
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Leia-se: Os candidatos aprovados (até o limite de vagas) deverão efetuar a matrícula, via remota, no período de
03 a 07/05/2021, usando o e-mail institucional mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br.

 

No item 7.8. – onde se lê: A matrícula em 2ª Chamada será nos dias 11 e 12/05/2021, também será via remota,
usando o e-mail institucional mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br.

Leia-se: A matrícula em 2ª Chamada será nos dias 12 e 13/05/2021, também será via remota, usando o e-mail
institucional mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br.

 

No item 10. – onde se lê: Cronograma do Processo Seletivo

Etapas do processo seletivo Data

Inscrições 01/02 a
01/03/2021

Divulgação das inscrições recebidas até 03/03/2021

1ª etapa – análise do Pré-projeto pela Banca Examinadora 04 a 10/03/2021

Resultado preliminar da 1ª etapa até 15/03/2021

Resultados da 1ª etapa até 22/03/2021

Organização e divulgação de salas virtuais pela Comissão aos candidatos e bancas
avaliadoras 23 e 24/03/2021

2ª etapa –apresentação e arguição do Pré-projeto – somente para aprovados na 1ª etapa 25 a 30/03/2021

Resultado preliminar da 2ª etapa até 05/04/2021

Resultados da 2ª etapa até 14/04/2021

Envio de documentos comprobatórios para análise curricular por e-mail 15 a 18/04/2021

3ª etapa – análise curricular – somente para aprovados na 2ª etapa 19 e 21/04/2021

Resultado preliminar da 3ª etapa até 23/04/2021

Resultados Finais Preliminares até 30/04/2021

Homologação dos Resultados Finais até 03/05/2021

Pré-matrícula dos candidatos aprovados 04/05/2021

Matrícula dos candidatos aprovados-1ª Chamada 05 a 09/05/2021

Matrícula dos candidatos aprovados-2ª Chamada 11 e 12/05/2021

Previsão de início das aulas do MPSTA 2021/1 17/05/2021
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Leia-se: Cronograma do Processo Seletivo

Etapas do processo seletivo Data

Inscrições 01/02 a
08/03/2021

Divulgação das inscrições recebidas até 10/03/2021

1ª etapa – análise do Pré-projeto pelas Bancas Examinadoras 10 a 15/03/2021

Resultado preliminar da 1ª etapa até 17/03/2021

Resultados da 1ª etapa até 22/03/2021

Organização e divulgação de salas virtuais pela Comissão aos candidatos e bancas
avaliadoras 23 e 24/03/2021

2ª etapa –apresentação e arguição do Pré-projeto – somente para aprovados na 1ª etapa 25 a 30/03/2021

Resultado preliminar da 2ª etapa até 05/04/2021

Resultados da 2ª etapa até 08/04/2021

Envio de documentos comprobatórios para análise curricular por e-mail 09 a 12/04/2021

3ª etapa – análise curricular – somente para aprovados na 2ª etapa 13 e 14/04/2021

Resultado preliminar da 3ª etapa até 17/04/2021

Resultados Finais Preliminares até 22/04/2021

Homologação dos Resultados Finais até 28/04/2021

Pré-matrícula dos candidatos aprovados 29 e 30/04/2021

Matrícula dos candidatos aprovados-1ª Chamada 03 a 07/05/2021

Matrícula dos candidatos aprovados-2ª Chamada 12 e 13/05/2021

Previsão de início das aulas do MPSTA 2021/1 24/05/2021

Bambuí, 01 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 01/03/2021, às
09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando
o código verificador 0764553 e o código CRC 5082B766.
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