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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

CAMPUS RECIFE
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO AMBIENTAL

CREDENCIADO PELA CAPES/MEC

EDITAL Nº 11/2022 – PROPESQ, de 02 de dezembro de 2022

 PROCESSO SELETIVO PARA DISCENTES DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO AMBIENTAL

DO CAMPUS RECIFE

1ª RETIFICAÇÃO, de 06 de dezembro de 2022

Onde se lê:

4 - DAS ETAPAS E DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Quadro 4 - Cronograma do processo de seleção

ITEM EVENTO DATA HORÁRIO

17
Divulgação do resultado final após 
recurso

14/02/2023
A partir das 17h.

18
Previsão para verificação da veracidade 
da autodeclaração

15, 16 e 17/02/2023 A informar

19 Matrícula
13, 14 e 15/02/2023

Em horário definido na convocação a
ser encaminhada previamente a cada 
candidato via e-mail

20 Previsão para o início das aulas
06/03/2023 19h.

Leia-se:

ITEM EVENTO DATA HORÁRIO

17
Divulgação do resultado final após 
recurso

13/02/2023 A partir das 17h.

18
Previsão para verificação da veracidade 
da autodeclaração

14 e 15/02/2023

Em horário definido na 
convocação a ser encaminhada 
previamente a cada candidato via 
e-mail.

19 Matrícula 16, 17 e 20/02/2023
Em horário definido na convocação a
ser encaminhada previamente a cada 
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candidato via e-mail

20 Previsão para o início das aulas Março/2023

Em dia e horário definidos na 
convocação a ser encaminhada 
previamente a cada candidato via 
e-mail.

ITEM 11.1

Onde se lê:

11.1 – Os(as) candidatos(as) convocados(as) para matrícula os quais forem aprovados(as) por meio do
sistema de cotas para negros, incluídos pretos e pardos, serão submetidos à entrevista pela Comissão
de Heteroidentificação do IFPE para verificação da veracidade da autodeclaração a ser entregue pelos
candidatos  no  momento  da  entrevista.  A data,  horário  e  local  para  entrevista  pela  comissão  será
divulgada posteriormente, e acontecerá após a divulgação do resultado final após recurso e a matrícula.

Leia-se: 

11.1 – Os(as) candidatos(as) convocados(as) para matrícula os quais forem aprovados(as) por meio do
sistema de cotas para negros, incluídos pretos e pardos, serão submetidos à entrevista pela Comissão
de Heteroidentificação do IFPE para verificação da veracidade da autodeclaração a ser entregue pelos
candidatos  no  momento  da  entrevista.  A data,  horário  e  local  para  entrevista  pela  comissão  será
divulgada posteriormente, e acontecerá após a divulgação do resultado final após recurso.
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