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EDITAL Nº 003/2022

INFORMATIVO DE MATRÍCULA
A matrícula para os candidatos da 6ª chamada, independentemente da localidade, será somente online,
sendo responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados solicitados na matrícula e o envio das
informações conforme link. O link de solicitação de matrícula estará disponível do dia 03/03/2022 até as
23h59 horas do dia 07/03/2022 na página do processo seletivo.

1. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
1.1. O link para envio de documentos somente ficará disponível do dia 03/03/2022 até as 23h59 horas do
dia 07/03/2022 no endereço eletrônico https://iftm.edu.br/ingresso/ - “VAGAS OCIOSAS ESPECIALIZAÇÃO 2022/1” em “Solicitação de Matrícula”.
1.2. Segue abaixo os documentos solicitados para matrícula e que devem ser digitalizados
individualmente no formato PDF, JPEG ou JPG, de forma legível e enviados do dia 03/03 até as 23h59
horas do dia 07/03/2022:

1. Diploma de Graduação e/ ou Certificado de Conclusão de Curso
2. Certidão de Nascimento ou Casamento.
3. Cédula de Identidade.
4. Cadastro de Pessoa Física – CPF.
5. Certidão de quitação eleitoral para os brasileiros maiores de 18 anos a ser expedida pelo site do

TSE.
6. Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar, para os brasileiros

maioresde 18 anos, do sexo masculino.
7. Uma foto 3x4 (recente).

2. DO SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA
2.1. O candidato que, por ventura, encaminhar por equívoco, documento ilegível, faltante ou incorreto,
poderá efetuar o reenvio de documentos não deferidos pela Coordenação de Registro e Controle Acadêmico,
dentro do período de matrículas.
2.2. Após o término do período de matrículas da chamada vigente, o candidato terá prazo de 2 dias corridos
a partir da data da análise dos documentos pelo Registro Acadêmico do Campus para reenviar o documento
de forma legível e correta. Neste caso, o candidato terá, dentro destes 2 dias, uma única chance para reenvio
destes documentos, se fora do prazo de matrículas.
2.3. No caso do subitem 2.1, será enviado um e-mail ao candidato informando do indeferimento daquele
documento e este deverá acessar novamente o sistema de solicitação de matrícula, dentro do período de
matrículas da chamada vigente ou dentro do prazo de dois dias, a contar da data do indeferimento da
matrícula, para realizar o reenvio do documento de forma correta e legível. Portanto, o candidato deverá
acompanhar a situação de sua documentação dentro da área de solicitação de matrícula.
2.3.1. O candidato é responsável por acompanhar o status de sua solicitação de matrícula tanto no sistema
de solicitação de matrículas, como no seu e-mail cadastrado na inscrição, uma vez que o e-mail do subitem
2.3 pode não ser recebido por fatores diversos. O IFTM não se responsabilizará no caso de o candidato

perder o prazo para reenvio de documentos considerados ilegíveis, ou enviar documento ilegível
novamente.
2.3.2. O candidato que não enviar o documento no prazo do subitem 2.1 de forma legível, ou enviá-lo
novamente de forma ilegível, terá sua matrícula indeferida e perderá o direito à vaga.
2.4. O candidato convocado que, no prazo do Informativo de Matrículas, não realizar o envio dos
documentos para matrícula, ou enviá-lo de forma divergente de algum dos itens do edital nº 003/2022,
perderá odireito à vaga e a mesma será preenchida pelo próximo da lista de espera.
2.5. Os documentos enviados pelos candidatos na solicitação de matrícula serão analisados pelo Registro
Acadêmico do respectivo campus para o devido parecer sobre o deferimento ou indeferimento da matrícula.
2.5.1. No caso de indeferimento de matrícula por não enquadramento aos pré-requisito da reserva de vagas
optada ou do curso, o candidato terá prazo de 2 dias corridos a contar da decisão do indeferimento para
recorrer administrativamente, enviando o recurso por e-mail para: documentos@iftm.edu.br como assunto
“Recurso contra indeferimento de matrícula – Vagas Ociosas - Especialização 2022/1” e explicitando as
razões pelas quais sua matrícula deveria ser deferida, conforme itens do Edital nº 003/2022.
2.5.2. Não cabem recursos motivados pela falta de documentos, ou envio incorreto destes, os quais deveriam
ter sido encaminhados pelo candidato dentro do período de matrículas ou do prazo do subitem 2.2.
2.6. Recursos sem a devida argumentação lógica não serão considerados.
2.7. Cabe exclusivamente ao candidato acompanhar as convocações no site do IFTM, na página do
processo seletivo e no sistema de solicitação de matrículas.
2.8. Ocorrendo desistência, cancelamento ou indeferimento de matrícula, poderão ser convocados os
candidatos da Lista de Espera obedecendo à classificação/vaga. A segunda e as demais convocações dar-seão por meio de chamadas consecutivas divulgadas no site www.iftm.edu.br/ingresso em “VAGAS
OCIOSAS - ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”.
2.9. Caso o estudante matriculado não mais se interesse pela vaga, deverá manifestar oficialmente o seu
cancelamento.
2.10. O estudante que não frequentar as aulas nos 10 primeiros dias letivos, ainda que aulas estejam sendo
ministradas remotamente, sem motivo justificado, mesmo que não manifeste oficialmente o cancelamento
da matrícula, perderá o direito à vaga.
2.11. As convocações para matrícula poderão ocorrer até no máximo a data correspondente a vinte e cinco
por cento (25%) da carga horária das unidades curriculares iniciais.
2.12. A prestação de informação falsa pelo candidato, apurada posteriormente à matrícula, em
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula,
sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
2.13. O IFTM poderá solicitar posteriormente documentos suplementares.
2.14. Todos os documentos enviados pelos candidatos no sistema de matrículas ou para os e-mails deste
edital, ocorrem de forma sigilosa em cumprimento a Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais – LGPD.
ATENÇÃO:
Não haverá atendimento presencial aos candidatos para matrícula, só haverá atendimento para
dúvidas por meio dos e-mails abaixo:
Campus
Patrocínio

E-mail para atendimento sobre matrícula
matriculas.ptc@iftm.edu.br

Uberaba
Uberlândia
Uberlândia Centro

matriculas.ura@iftm.edu.br
matriculas.udi@iftm.edu.br
matriculas.udicentro@iftm.edu.br

COPESE, 03/03/2022.

