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Considerando as instruções para o processo de matrícula na Especialização em tempo, 
enfatizamos os seguintes pontos: 

 

1- É obrigatório o envio das documentações enumeradas conforme está disposto no edital 
de chamamento. A falta de qualquer um dos documentos impossibilitará a matrícula. 

2- Importante lembrar que a matrícula institucional ocorrerá nos dias 5 e 6/03/2022 
conforme estabelecido no Edital. Importante a atenção aos itens 6.1 e 6.2 do EDITAL 
7/2022 - PROPI/REI/IFPI, de 8 de fevereiro de 2022. 

3- No dia 07/03/2022 será publicado edital para vagas resultantes caso alguma matricula 
não seja efetivada. Neste caso será obedecido estritamente a sequência dos selecionados 
como cadastro de reserva, caso exista. 

4- Durante o processo registro efetiva de matricula institucional o próprio sistema enviará 
uma mensagem para o e-mail cadastrado na ficha de matricula e caso a mensagem não 
chegue até às 8 horas do dia 07/03/2022 então o aprovado deverá entrar em contato com a 
coordenação do curso pelo próprio e-mail de inscrição. 

5- Será criado um grupo de WhatsApp com os contatos telefônicos cadastrado na ficha de 
inscrição cujo administrador será o Coordenado do Curso. Caso algum dos alunos não 
disponha desse recurso então o mesmo deverá entrar em contato com a coordenação pelo e-
mail de inscrição explicando a situação e será dado então os encaminhamentos para 
resolver a situação. 

6- As aulas efetivas da especialização iniciarão presencialmente no dia 14/03/2022. Durante a 
proxima semanna daremos mais instruçõrs a respeito da lógistica de acesso ao prédio e às aulas 
considerando o protocolo de segurança por conta da pandemia. 
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