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EDITAL No 328, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017 
 
 
 

VESTIBULAR PARA ACESSO AOS CURSOS SUPERIORES DE LICENCIATURA EM 

PEDAGOGIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA - SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA 

DO BRASIL (UAB).  

 

SEGUNDA CHAMADA 

 

O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) por intermédio da 

Diretoria de Educação a Distância, nos termos do Edital nº328, de 06 de outubro de 2017, 

torna pública a SEGUNDA CHAMADA para Composição do cadastro de reserva e 

posterior Ocupação de Vagas Remanescentes do curso de Licenciatura em Pedagogia 

na Modalidade a Distância, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

 

 

1. DAS NORMAS DA SEGUNDA CHAMADA 

1.1 Conforme o subitem 12.1 do Edital nº328/2017, ocorrendo desistência ou 

cancelamento de matrícula, os candidatos não classificados na primeira chamada poderão 

ser convocados. A segunda chamada e demais chamadas, caso necessário, dar-se-ão por 

meio de convocação divulgada no portal eletrônico http://ead.ifnmg.edu.br. Ainda conforme 

o Edital nº328/2017, é de inteira responsabilidade do candidato verificar, a cada chamada 

complementar, se foi convocado para a vaga do curso.  

 

1.2 Esta segunda chamada tem como objetivo convocar TODOS OS CANDIDATOS 

classificados como RESERVA no Resultado Final do Edital nº328/2017 (conforme link 

http://ead.ifnmg.edu.br/uploads/processos_seletivos/EWUlrq9xYH.pdf ) para entrega da 

DOCUMENTAÇÃO e verificação de informações lançadas no ato da inscrição para 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA e posterior Convocação para Matrícula, 

conforme a disponibilidade de vagas remanescentes. 

 

 

 

http://ead.ifnmg.edu.br/
http://ead.ifnmg.edu.br/uploads/processos_seletivos/EWUlrq9xYH.pdf
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2. DAS CONDIÇÕES, LOCAL E HORÁRIO DA SEGUNDA CHAMADA 
 

3.1 A convocação para a SEGUNDA CHAMADA ocorrerá da seguinte forma: 

 

a) TODOS OS CANDIDATOS classificados como RESERVA no Resultado Final do Edital 

328/2017 conforme o link: 

http://ead.ifnmg.edu.br/uploads/processos_seletivos/EWUlrq9xYH.pdf estão 

oficialmente convocados a comparecerem ao polo para o qual se inscreveram (Anexo 

I) de posse da cópia de todos os documentos descritos no item 6 (para candidatos do 

Sistema de reserva de vagas) e subitem 11.3 do Edital nº328/2017 (com exceção dos 

anexos VII e VIII), NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 (QUINTA-FEIRA) NO 

HORÁRIO DAS 14:00 ÀS 17:00 HORAS. O candidato que não comparecer no dia 

e horário marcado perderá o direito a vaga, conforme subitem 11.2 do edital nº 

328/2017, sem direito a recurso. 

 

b) Os documentos (cópias legíveis e sem rasura) descritos no subitem 11.3 do Edital 

nº328/2017 e item 6,  caso tenha participado do sistema de reserva de vaga (com 

exceção dos Anexos VII e VIII, que são documentos exigidos somente na pré-

matrícula), deverão ser preenchidos e entregues pelo candidato, ou através de 

procuração simples, no polo de Apoio Presencial (endereço no final desta convocação, 

Anexo I), em um envelope fechado com a seguinte identificação: nome completo do 

candidato, curso, e-mail, telefone e a Posição em que está classificado na reserva 

do Resultado Final: 

http://ead.ifnmg.edu.br/uploads/processos_seletivos/EWUlrq9xYH.pdf  

 

Exemplo de como o candidato deverá se identificar no Envelope: 

Nome: Fulano de tal... 

Curso: licenciatura em Pedagogia 

Telefone: 0xx – 9 xxxxxx 

E-mail: fulano@gmail.com 

Posição: 123 – Ampla Concorrência ou 26 – Renda abaixo de 

1,5 s.m.* Declarados, por exemplo. 

 

http://ead.ifnmg.edu.br/uploads/processos_seletivos/EWUlrq9xYH.pdf
http://ead.ifnmg.edu.br/uploads/processos_seletivos/EWUlrq9xYH.pdf
mailto:fulano@gmail.com
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c) O candidato que comparecer a Segunda Chamada deverá assinar uma lista de 

presença e preencher a ficha de inscrição na Segunda Chamada disponibilizada 

pelo polo e receber o comprovante de inscrição. 

d) A análise dos documentos NÃO será feita durante a segunda chamada.   

 

3. DA HOMOLOGAÇÃO DA SEGUNDA CHAMADA  

 

3.1 A homologação da Segunda Chamada será feita pelo CEAD/IFNMG, de acordo com 

análise das notas e documentos, da seguinte forma: 

 

b) Indeferida: candidato com documentação indeferida devido a alguma inconsistência 

nos documentos ou notas apresentadas; 

c) Deferida - CR: candidato apto a compor o Cadastro de Reserva de Vagas. Este 

candidato poderá ser convocado a comparecer ao polo para efetivar sua matrícula através 

de publicação no link http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/173, conforme 

disponibilidade de vagas; 

d) Ausente. A ausência do candidato convocado ou seu representante, no horário e data 

de convocação será considerada como renúncia expressa à vaga, não cabendo recurso 

 

3.2  No ato da pré-matrícula, caso o candidato que compareceu na nesta Segunda 

Chamada seja convocado, o mesmo deverá comparecer ao polo de posse de todos os 

DOCUMENTOS ORIGINAIS descritos no subitem 11.3 do Edital 328/2017 para 

conferência e Autenticação das cópias dos documentos entregues nessa Segunda 

Chamada. O dia e horário para a pré-matrícula serão divulgados no site: 

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/173. 

 
 

 
Montes Claros, 06 de novembro de 2017. 

 
 
 

Prof. Antônio Carlos Soares Martins 
Diretor de Educação a Distância/IFNMG

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/173
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/173
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EDITAL No 328, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017 
 
 

ANEXO I 
 

ATENÇÃO AOS LOCAIS E HORÁRIOS PARA EFETIVAR SUA INSCRIÇÃO NA SEGUNDA CHAMADA  
 
 

Período para inscrição na segunda chamada: dia 09/11/2017 

 
 
 

POLOS UAB/IFNMG – LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Polo  Curso Endereço Contato Horário de Atendimento 

Januária Licenciatura em Pedagogia 
Rua do Sertaneja, nº212 

Bairro Vila de Fátima 
CEP: 39480-000 

38-30831172 
De 14h. às 17:00 horas 

Pompéu Licenciatura em Pedagogia 
Rodovia MG - 164 Km63 S/N 

Bairro Morada do Sol 
CEP: 35640-000 

(37) 3527-1684 
De 14h. às 17:00 horas 

 


