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EDITAL Nº 28/2021 - DRG PEP 

 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

PARA ESTUDANTE ESPECIAL PARA CURSAR DISCIPLINAS NOS CURSOS 

DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, BACHARELADO EM 

ENGENHARIA ELÉTRICA E LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DO IFSP 

PARA O SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2021 - CÂMPUS PRESIDENTE 

EPITÁCIO 

 

O Câmpus Presidente Epitácio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo - IFSP, em conformidade com a Organização Didática 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Aprovada 

pela Resolução Nº 147/2016 - CONSUP/IFSP, de 06/12/2016), torna pública a 

prorrogação e retificação do Edital  nº 26 de 24 de Junho de 2021, que visa a 

oferta de vaga(s) destinada(s) a candidatos pertencentes a cursos de instituições 

públicas ou privadas credenciadas pelo MEC, para cursar disciplinas isoladas 

ofertadas nos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação, Bacharelado 

em Engenharia Elétrica e Licenciatura em Pedagogia, na modalidade de 

estudante especial, no segundo semestre letivo de 2021. 

Onde se lê: 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão recebidas exclusivamente por e-mail, por meio do 

endereço eletrônico da coordenação de cada curso, conforme tabela abaixo,  do 

dia 29/06/2021 a 05/07/2021 até às 23h59. O assunto do e-mail deverá ser 
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obrigatoriamente “Inscrição Estudante Especial - 

NOME_DO_CANDIDATO_COMPLETO” 

Leia-se: 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão recebidas exclusivamente por e-mail, por meio do 

endereço eletrônico da coordenação de cada curso, conforme tabela abaixo,  do 

dia 29/06/2021 a 14/07/2021 até às 23h59. O assunto do e-mail deverá ser 

obrigatoriamente “Inscrição Estudante Especial - 

NOME_DO_CANDIDATO_COMPLETO” 

 

Onde se lê: 

5. DOS RESULTADOS 

5.1. A classificação preliminar geral dos candidatos aprovados será publicada 

no dia 12/07/2021, no sítio eletrônico (<http://pep.ifsp.edu.br/>). 

5.2. A classificação final geral dos candidatos aprovados será publicada no dia 

18/07/2021, no sítio eletrônico (<http://pep.ifsp.edu.br/>). 

Leia-se: 

5. DOS RESULTADOS 

5.1. A classificação preliminar geral dos candidatos aprovados será publicada 

no dia 22/07/2021, no sítio eletrônico (<http://pep.ifsp.edu.br/>). 

5.2. A classificação final geral dos candidatos aprovados será publicada no dia 

26/07/2021, no sítio eletrônico (<http://pep.ifsp.edu.br/>). 

 

Onde se lê: 

7. DOS RECURSOS  

7.1. O candidato poderá interpor recurso à relação preliminar das inscrições 

deferidas e indeferidas até as 23h59 do dia 08/07/2021, fazendo o envio do 

formulário no Anexo II, preenchido e assinado, para endereço de e-mail da 

coordenação do curso ao qual se candidatou a aluno especial. 

7.2. O recurso das inscrições deverá ser dirigido à Comissão Verificadora de 

Aproveitamento de Estudos, à qual cabe avaliar o recurso interposto pelo 

http://pep.ifsp.edu.br/
http://pep.ifsp.edu.br/
http://pep.ifsp.edu.br/
http://pep.ifsp.edu.br/
http://pep.ifsp.edu.br/
http://pep.ifsp.edu.br/
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candidato, emitir parecer e encaminhar o resultado para publicação até a data 

de 09/07/2021. 

7.3. O resultado final dos candidatos inscritos e aprovados, após recurso, será 

publicado pelo IFSP no endereço eletrônico <http://pep.ifsp.edu.br/> no 

12/07/2021. 

7.4. O candidato poderá interpor recurso ao resultado de classificação no dia 

15/07/2021, até as 23h59, fazendo o envio do formulário no Anexo II, preenchido, 

para o  endereço de e-mail da coordenação do curso. 

7.5. O recurso ao resultado de classificação será dirigido à Comissão 

Verificadora de Aproveitamento de Estudos, à qual cabe avaliar o recurso 

interposto pelo candidato, emitir parecer e encaminhar o resultado para 

publicação até a data de 18/07/2021. 

7.6. O resultado final das classificações dos candidatos, após recurso, será 

publicado pelo IFSP no endereço eletrônico <http://pep.ifsp.edu.br/> no dia 

18/07/2021. 

 

Leia-se: 

7. DOS RECURSOS  

7.1. O candidato poderá interpor recurso à relação preliminar das inscrições 

deferidas e indeferidas até as 23h59 do dia 16/07/2021, fazendo o envio do 

formulário no Anexo II, preenchido e assinado, para endereço de e-mail da 

coordenação do curso ao qual se candidatou a aluno especial. 

7.2. O recurso das inscrições deverá ser dirigido à Comissão Verificadora de 

Aproveitamento de Estudos, à qual cabe avaliar o recurso interposto pelo 

candidato, emitir parecer e encaminhar o resultado para publicação até a data 

de 19/07/2021. 

7.3. O resultado final dos candidatos inscritos e aprovados, após recurso, será 

publicado pelo IFSP no endereço eletrônico <http://pep.ifsp.edu.br/> no 

19/07/2021. 

7.4. O candidato poderá interpor recurso ao resultado de classificação no dia 

23/07/2021, até as 23h59, fazendo o envio do formulário no Anexo II, preenchido, 

para o  endereço de e-mail da coordenação do curso. 

7.5. O recurso ao resultado de classificação será dirigido à Comissão 

Verificadora de Aproveitamento de Estudos, à qual cabe avaliar o recurso 

http://pep.ifsp.edu.br/
http://pep.ifsp.edu.br/
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interposto pelo candidato, emitir parecer e encaminhar o resultado para 

publicação até a data de 26/07/2021. 

7.6. O resultado final das classificações dos candidatos, após recurso, será 

publicado pelo IFSP no endereço eletrônico <http://pep.ifsp.edu.br/> no dia 

26/07/2021. 

 

Onde se lê: 

8. DO CRONOGRAMA 

DATA EVENTO 

29/06/2021 a 05/07/2021 Período de inscrições. 

08/07/2021 
Relação preliminar das inscrições deferidas e 

indeferidas. 

09/07/2021 Interposição de recursos das inscrições. 

11/07/2021 Inscrições deferidas após recurso. 

12/07/2021 Classificação preliminar dos candidatos aprovados. 

15/07/2021 Interposição de recursos sobre a classificação. 

18/07/2021 
Avaliação dos recursos, divulgação da Classificação 

Final e convocação de matrícula. 

09 e 10/08/2021 Matrícula dos estudantes especiais. 

 

Leia-se: 

8. DO CRONOGRAMA 

DATA EVENTO 

29/06/2021 a 14/07/2021 Período de inscrições. 

15/07/2021 
Relação preliminar das inscrições deferidas e 

indeferidas. 

16/07/2021 Interposição de recursos das inscrições. 

19/07/2021 Inscrições deferidas após recurso. 

22/07/2021 Classificação preliminar dos candidatos aprovados. 

23/07/2021 Interposição de recursos sobre a classificação. 

26/07/2021 
Avaliação dos recursos, divulgação da Classificação 

Final e convocação de matrícula. 

09 e 10/08/2021 Matrícula dos estudantes especiais. 
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Presidente Epitácio, 07 de julho de 2021. 

 

 

___________________________________________ 

Alexandre Ataíde Carniato 

Diretor-geral 

IFSP Câmpus Presidente Epitácio 
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EDITAL Nº 28/2021 - DRG PEP 

Anexo I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Estudante Especial 

Nº Componente Curricular Código Módulo 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Dados do candidato:  

Nome Completo:  

RG:  CPF: Sexo:  M(   )  F(   )  

Data de Nascimento:  Cidade/UF de nascimento:  

Endereço: Complemento:  

Bairro: Cidade: UF: CEP:  

E-mail:  

Telefone residencial: Telefone celular:  

          

Dados do curso de origem:  

Curso: Semestre que cursa:  

Instituição:  
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Dados do curso ao qual se candidata:  

Curso:   

Turno:  Semestre sugerido:   

          

Declaro estar ciente e de acordo com o Edital Nº 28/2021.  

          

Presidente Epitácio, ______ de _______________ de 2021. 

 

 

          

     Assinatura do candidato  
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EDITAL  Nº 28/2021 - DRG PEP 

Anexo II – SOLICITAÇÃO DE RECURSO 

 

Eu,..........................................................................................................................

.........., CPF: ................................................................, candidato ao Edital 

...............................  desta Instituição, inscrito para o Curso 

................................................................................, venho solicitar revisão do 

resultado (   ) Inscrições (   ) Resultado, visto que (apresentação de justificativa): 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

Telefone para contato: ........................................................................... 

 

 

Presidente Epitácio, ______ de ________________ de 2021. 

 

____________________________________________ 

Assinatura legível do candidato ou representante legal 
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