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EDITAL 45/2022

RETIFICAÇÃO Nº 01, de 12/01/23

Dispõe sobre o Processo Seletivo de discentes regulares para o Mestrado Profissional em Sustentabilidade e

Tecnologia Ambiental, para o primeiro semestre letivo de 2023.

A  DIRETORA-GERAL  SUBSTITUTA  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS(IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeada pela Portaria nº 255 de 22 de

novembro de 2019, publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do IFMG-Campus Bambuí em 03/12/2019, e no

Diário Oficial da União de 03/12/2019, seção 2, página 26, 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 o Edital  nº  45/2022, do Processo Seletivo da Pós-graduação Mestrado

Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, 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 24 a 27/02/2023. 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 16 a 22/03/2023.

No Item 3.1, onde se lê: O período de inscrição para o Processo Seletivo será de 06/12/2022 a 15/01/2023. Leia-
se: O período de inscrição para o Processo Seletivo será de 06/12/2022 a 29/01/2023.

No Item 3.5, onde se lê: Os documentos citados no subitem 3.2, enviados após às 23h59m do dia 15/01/2023,

serão automaticamente desconsiderados e isso acarretará a não efetivação da inscrição no processo seletivo e o

candidato  eliminado.  Leia-se:  Os  documentos  citados  no  subitem  3.2,  enviados  após  às  23h59m  do  dia

29/01/2023, serão automaticamente desconsiderados e isso acarretará a não efetivação da inscrição no processo

seletivo e o candidato eliminado.

No Item 4.8.2, onde se lê: O pré-projeto deverá ser enviado no ato da inscrição, no período de 06/12/2022 a

15/01/2023.  Leia-se:  O  pré-projeto  deverá  ser  enviado  no  ato  da  inscrição,  no  período  de  06/12/2022  a

29/01/2023.

No Item 4.8.3, onde se lê: A análise dos pré-projetos enviados será realizada até 21/01/2023, e terá pontuação

máxima  de  100  pontos.  A  nota  da  etapa  será  calculada  pela  média  das  notas  atribuídas  por  cada  um  dos

avaliadores. Leia-se: A análise dos pré-projetos enviados será realizada até 04/02/2023, e terá pontuação máxima

de 100 pontos. A nota da etapa será calculada pela média das notas atribuídas por cada um dos avaliadores.

No Item 4.9.3, onde se lê: Esta etapa será realizada no período de 31/01a 04/02/2023, e terá pontuação máxima de
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100 pontos.  As  datas  e horários  de  apresentação e arguição do pré-projeto,  bem como a  descrição de  como

ingressar  nas  salas  virtuais  para  a  seleção  serão  informadas  por  meio  de  publicação  no  sítio:

https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/mestrado-profissional-em-sustentabilidade-e-tecnologia-ambiental.  Os

candidatos deverão entrar na sala virtual indicada, 5 (cinco) minutos antes da hora marcada. Leia-se: Esta etapa

será realizada no período de 13 a 16/02/2023, e terá pontuação máxima de 100 pontos. As datas e horários de

apresentação e arguição do pré-projeto, bem como a descrição de como ingressar nas salas virtuais para a seleção

serão informadas por meio de publicação no sítio: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/mestrado-profissional-

em-sustentabilidade-e-tecnologia-ambiental.  Os  candidatos  deverão  entrar  na  sala  virtual  indicada,  5  (cinco)

minutos antes da hora marcada.

No Item 4.10.1, onde se lê: Essa etapa é de caráter classificatório e todos os candidatos aprovados na primeira

etapa  deverão  enviar  a  respectiva  documentação  comprobatória  até  o  dia  31/01/2023,  via  e-mail

mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br, para fins de avaliação nas etapas subsequentes. Os candidatos deverão

enviar o Anexo VI deste Edital, devidamente preenchido, com os comprovantes dos títulos e atividades incluídas

no Barema a serem avaliadas em ordem sequenciada, de acordo com o Barema (Anexo VI) para fins da Análise

Curricular. Leia-se: Essa etapa é de caráter classificatório e todos os candidatos aprovados na primeira etapa

deverão  enviar  a  respectiva  documentação  comprobatória  até  o  dia  15/02/2023,  via  e-mail

mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br, para fins de avaliação nas etapas subsequentes. Os candidatos deverão

enviar o Anexo VI deste Edital, devidamente preenchido, com os comprovantes dos títulos e atividades incluídas

no Barema a serem avaliadas em ordem sequenciada, de acordo com o Barema (Anexo VI) para fins da Análise

Curricular.

No Item 5.4, onde se lê: O resultado final do Processo Seletivo será divulgado em até 24/02/2023, no sítio do

MPSTA (www.ifmg.edu.br/mestrado).  Leia-se:  O resultado final  do Processo Seletivo será divulgado em até

15/03/2023, no sítio 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  24  a  27/02/2023,  usando  o  e-mail  institucional  do  Registro  Acadêmico  do  MPSTA

mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br. Leia-se: Os candidatos aprovados (até o limite de vagas) deverão efetuar

a matrícula, via remota, no período de 16 a 22/03/2023, usando o e-mail institucional do Registro Acadêmico do

MPSTA mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br.

No Item 7.7, onde se lê: O início das aulas para o 1º período letivo (2023/1), está programado para 10/03/2023.

Leia-se: O início das aulas para o 1º período letivo (2023/1), está programado para 31/03/2023.

No Item 10, onde se lê: Do cronograma do processo seletivo.

Etapas do processo seletivo Períodos

Inscrições
06/12/2022  a

15/01/2023

Solicitação de isenção da taxa de apoio 06 a 16/12/2022

Divulgação do deferimento ou indeferimento das solicitações de isenção da taxa de apoio

pelo presidente da Comissão Especial
até 21/12/2022

Divulgação geral das inscrições recebidas pelo presidente da Comissão Especial até 17/01/2023

1ª etapa – análise do Pré-projeto até 21/01/2023

Divulgação dos resultados preliminares da 1ª etapa pelo presidente da Comissão Especial até 24/01/2023

Divulgação dos resultados da 1ª etapa pelo presidente da Comissão Especial até 27/01/2023

SEI/IFMG - 1428131 - Retificação de Edital https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

2 of 4 13/01/2023 10:02



Organização e divulgação de salas virtuais pelo presidente da Comissão Especial até 30/01/2023

Envio de documentos comprobatórios para análise curricular para a 3ª etapa por e-mail

(somente candidatos classificados na 1ª etapa)
até 31/01/2023

2ª etapa – apresentação e arguição do Pré-projeto – somente para candidatos aprovados na

1ª etapa
31/01 a 04/02/2023

3ª etapa – análise curricular – somente para candidatos aprovados na 2ª etapa até 06/02/2023

Convocação para a Banca de Heteroidentificação até 07/02/2023

Análise da Comissão de Heteroidentificação até 09/02/2023

Divulgação dos resultados preliminares da análise da Comissão de Heteroidentificação até 10/02/2023

Divulgação dos resultados finais da análise da Comissão de Heteroidentificação até 14/02/2023

Divulgação dos resultados preliminares das 2ª e 3ª etapas pela Direção do IFMG/Bambuí até 16/02/2023

Homologação dos resultados finais pela Direção do IFMG/Bambuí até 24/02/2023

Leia-se:

Etapas do processo seletivo Períodos

Inscrições
06/12/2022  a

29/01/2023

Divulgação geral das inscrições recebidas pelo presidente da Comissão Especial até 31/01/2023

1ª etapa – análise do Pré-projeto até 04/02/2023

Divulgação dos resultados preliminares da 1ª etapa pelo presidente da Comissão Especial até 07/02/2023

Divulgação  dos  resultados  da  1ª  etapa  pelo  presidente  da  Comissão  Especial

e organização/divulgação de salas virtuais pelo presidente da Comissão Especial
até 10/02/2023

Envio de documentos comprobatórios para análise curricular para a 3ª etapa por e-mail

(somente candidatos classificados na 1ª etapa)
até 15/02/2023

2ª etapa – apresentação e arguição do Pré-projeto – somente para candidatos aprovados na

1ª etapa
13 a 16/02/2023

3ª etapa – análise curricular – somente para candidatos aprovados na 2ª etapa até 17/02/2023

Convocação para a Banca de Heteroidentificação até 23/02/2023

Análise da Comissão de Heteroidentificação até 28/02/2023

Divulgação dos resultados preliminares da análise da Comissão de Heteroidentificação até 03/03/2023

Divulgação dos resultados finais da análise da Comissão de Heteroidentificação até 08/03/2023
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Divulgação dos resultados preliminares das 2ª e 3ª etapas pela Direção do IFMG/Bambuí até 11/03/2023

Homologação dos resultados finais pela Direção do IFMG/Bambuí até 15/03/2023

Bambuí, 12 de janeiro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira, Diretor(a) Geral Substituto(a), em

13/01/2023, às 09:10, 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 1428131 e o código CRC 9A83BB14.
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