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Comunicado Nº 3/2022/CBA-PPG/CBA-DPIPG/CBA-IFMG/IFMG
Bambuí, 23 de março de 2022.

 

A Comissão de Processo Seletivo do Edital nº 02/2022 para preenchimento de vagas para o curso de Pós-
Graduação Lato-Sensu em Gestão vem divulgar o resultado preliminar, por meio de quatro anexos do
mesmo: Lista de desclassificados, Lista de classificados da ênfase “Empreendedorismo e Negócios”, Lista de
classificados da ênfase “Estratégia e Marketing” e Lista de classificados da ênfase “Tecnologia e Inovação”.

Vale ressaltar que 5.497 candidatos se tornaram aptos para o processo seletivo. Foram 4.198 candidatos
classificados e 1299 candidatos desclassificados. Entre os classificados, 75 são doutores ou possuem dois
mestrados, 390 possuem mestrado, 1554 já têm algum tipo de especialização e 672 possuem pelo menos
duas graduações.

A Comissão também vem comunicar que, em virtude do grande número de inscrições, o prazo para
divulgação do resultado final será alterado, o que pode ser verificado na retificação nº 2 do Edital nº 02/2022.

Pedimos que os candidatos leiam com atenção às causas de desclassificação ou despontuação que seguem.

Causas de desclassificação do candidato:

1) Ausência do diploma de graduação (item 1.1 do barema do Anexo II).

2) Ausência, no caso de cursos recentes, da declaração de conclusão da graduação ou declaração a concluir
até 27/03/2022 (item 1.1 do barema do Anexo II). Neste caso, não foram aceitas declaração com texto do
tipo “conclusão com término previsto para ocorrer em...”, o que não garante a conclusão efetiva até 27/03.
Foram aceitas apenas as declarações de conclusão ou que diziam que o curso foi concluído, mas que a
colação de grau seria até 27/03/2022.

3) Ausência do arquivo de documentos comprobatórios, arquivo corrompido ou sem possibilidade de acesso
ao mesmo.

Principais causas de despontuação nas atividades:

1) Ausência de documentos comprobatórios de atividades ou inclusão de documentos não
comprobatórios, como currículo, autodeclaração e outros. Cada atividade tinham sua forma de
comprovação, como disposto no Edital e em sua retificação.

2) Inclusão de documentos não aceitos como comprovação no item, de acordo com o que diz o Anexo II
do Edital e a Retificação nº 1. Por exemplo, as produções em veículos não acadêmicos e científicos deveriam
ser comprovadas por declaração ou certificado do veículo em que ocorreram as atividades, além de serem
exclusivos de veículos não acadêmicos e científicos, entre outras situações.
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3) Inclusão de documentos com comprovação incompleta da atividade ou que não confirmaram as
exigências para a pontuação.

4) Inclusão de documentos ilegíveis ou nos quais não fosse possível a identificação do candidato ou a
contagem das atividades (quantidade e tempo).

5) Documentos colocados fora de ordem: a comissão não se responsabiliza por eventuais despontuações
em documentos fora da ordem do barema do Anexo II (item 3.3.2 do Edital).

6) Inclusão de atividades que extrapolavam o limite de quantidade previsto no Edital. Por exemplo, o
limite máximo de cursos realizados/assistidos pontuáveis é de 5 (equivalente a 10 pontos). Os documentos
que excediam a quantidade de 5, neste caso, não foram considerados para efeito de pontuação.

4) Inclusão de atividades que não eram na área de Gestão nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 3.2 ou que não
tinham indicação suficiente para comprovar que eram na área de Gestão. Vide Edital e Retificação nº 1.

5) Inclusão de estágio obrigatório no item 3.2 do barema do Anexo II, que inclui estágios não
obrigatórios.

6) Inclusão de atividades em outros itens que senão naqueles que os contemplavam. Por exemplo,
inclusão de cursos ministrados como cursos realizados/assistidos e vice-versa. Em muitos casos, o limite de
um dos itens já havia sido atingido e os demais não pontuaram por exceder o limite.

7) Inclusão de atividades que não foram finalizadas ainda, como cursos e outras atividades, com exceção
de experiências profissionais atuais, que foram contabilizadas até fevereiro de 2022.

8) Inclusão do primeiro ou único curso de graduação como curso adicional de graduação: o item 1.1
não pontua, é somente eliminatório.

9) Duas ou mais atividades de experiência profissional no mesmo período, no caso dos itens 3.1 e 3.2 do
barema do Anexo II: o tempo foi contado de forma não cumulativa.

Comissão do Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Gestão
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