
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
CÂMPUS SÃO PAULO 

 

EDITAL Nº SPO.076, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE MIGRAÇÃO DE GRADE DO CURSO 

DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 
O Diretor Geral do Câmpus São Paulo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo (IFSP-SPO), em conformidade com a Organização Didática do IFSP, aprovada 

pela Resolução nº 147, de 06/12/2016, no uso de suas atribuições legais, torna público que 

estão abertas as inscrições para migração de grade no curso de Licenciatura em 

Matemática, conforme instruções do presente edital.  

 

1. DA FINALIDADE 

1.1. O presente edital tem por finalidade estabelecer normas e orientações do processo 

seletivo de migração de grade para a escolha de estudantes regularmente matriculados no 

Curso de Licenciatura em Matemática , na grade antiga, interessados em transferir-se 

para a grade nova do mesmo curso, implementada no 2º semestre de 2018, do Câmpus 

São Paulo do IFSP. 

 

2. DOS(AS) CANDIDATOS(AS) E DAS VAGAS 

2.1. Para as vagas por migração de grade, poderão se candidatar discentes que tenham 

cursado, pelo menos, um semestre letivo no curso, na data de realização da inscrição, de 

acordo com as vagas a seguir: 

Segmento Número de vagas 

Discentes 20 

 

2.1.1. Para concorrer a uma vaga por migração de grade, o estudante deve estar 

regularmente matriculado no curso, no 2º semestre letivo de 2021. 

2.2.2. Cabe ao Colegiado de Curso analisar e emitir parecer sobre o aproveitamento de 

estudos e equivalência curricular do curso de origem, emitindo Plano Individual de Estudos. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Período de inscrição: De 25/10/2021 a 10/11/2021.  

3.2. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pelo formulário disponível no link: 

https://forms.gle/xMyLHEkfYPZkX3Yi8, no período das 00h01min, do dia 25/10/2021, às 

23h59min, do dia 10/11/2021. 

https://forms.gle/xMyLHEkfYPZkX3Yi8


3.3. O candidato deverá enviar, via formulário, os seguintes documentos exigidos para 

inscrição: 

i. CPF próprio; 

ii. Cédula de Identidade ou documento equivalente expedido por órgão oficial, 

com validade nacional; 

iii. Atestado de matrícula atualizado; 

iv. Histórico escolar atualizado. 

3.4. As inscrições são gratuitas. 

3.5. Somente serão aceitas as inscrições que cumprirem todas as exigências previstas neste 

edital. 

3.6. A ausência de quaisquer dos documentos solicitados, nos requisitos para concorrer à 

vaga, implicará no indeferimento da inscrição pela Coordenadoria de Registros Escolares do 

Superior. 

3.7. É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento do formulário de 

inscrição e o envio da documentação exigida neste edital. 

3.8. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às 

determinações contidas neste edital. 

 

4. DO DESEMPATE 

4.1.  As regras do desempate obedecerão aos seguintes critérios: 

I – Ter ingressado há mais tempo no curso; 

II – Maior idade. 

 

5. DOS RECURSOS 

5.1. A interposição de recursos deve ser encaminhada à coordenação do curso, pelo próprio 

interessado, exclusivamente pelo e-mail lic.mat.spo@ifsp.edu.br, contendo todas as 

informações e/ou documentos que corroborem com o pedido. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

6.1. As publicações da migração de grade, dos resultados dos recursos, assim como da 

aprovação dos candidatos, serão divulgadas no site do Câmpus São Paulo. 

 
7. CRONOGRAMA 

Atividade Data 

Publicação do edital 20/10/2021 

Inscrição  25/10/2021 a 10/11/2021 

Homologação das inscrições  12/11/2021 

Divulgação dos resultados 09/12/2021 
Recursos 10/12/2021 e 11/12/2021 

Divulgação do resultado dos recursos 17/12/2021 

Divulgação do resultado final  20/12/2021 

 
 

mailto:lic.mat.spo@ifsp.edu.br


8. DAS MATRÍCULAS 

8.1. A matrícula dos ingressantes por migração de grade, em primeira chamada, será 

realizada no período de 10/01/2022 a 14/01/2022, junto à Coordenadoria de Registros 

Escolares do Ensino Superior (CRS-SPO). 

8.2. Para a realização da matrícula serão considerados os documentos enviados no ato de 

inscrição e o candidato deverá enviar - pelo formulário disponível no link:  

https://forms.gle/9Ad4xo7peU73E4Pw5, os seguintes documentos complementares: 

i.  Uma foto 3x4, recente; 

ii. Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

iii. Histórico Escolar do Ensino Médio; 

iv. Certidão de Nascimento ou Casamento; 

v. Título de Eleitor; 

vi. Comprovante de endereço, atualizado; 

vii. Certidão de Quitação Eleitoral expedida pelo TSE (obtida no Cartório Eleitoral 

ou pelo endereço eletrônico: www.tse.gov.br) ou comprovante de votação da última 

eleição; 

viii. Certificado de Reservista (candidato do sexo masculino). 

8.3. Somente serão efetivadas as matrículas para os candidatos que encaminharem a 

documentação completa e legível. 

8.4. A garantia da matrícula está condicionada ao envio dos documentos nas datas e horários 

estabelecidos. O não envio da documentação será considerado como renúncia expressa à 

vaga. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A inscrição implica aceitação, por parte dos(as) candidatos(as), das normas e das 

condições estabelecidas neste edital. 

9.2. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

9.3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

9.4. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Diretoria de Ensino e Direção 

Geral do Câmpus São Paulo. 

 

São Paulo, 15 de outubro de 2021. 

 
 
 

ALBERTO AKIO SHIGA 
DIRETOR GERAL 

CÂMPUS SÃO PAULO - IFSP 
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