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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01 DO EDITAL Nº 81/2017 

 
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SUSTENTABILIDADE 

 
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o presente Edital, que retifica o Edital Nº 81/2017, referente ao 
Processo Seletivo para o Programa de Pós-graduação Lato Sensu Especialização em Desenvolvimento Regional 
e Sustentabilidade no campus Pinheiral, do IFRJ, alterando-se os dispositivos elencados.  

 
1. Altera o item 4.2.8. 
Onde se lê: 
4.2.8 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que 
 a) durante a realização da Avaliação Escrita, for surpreendido em qualquer tipo de comunicação com 

outro candidato; proceder a qualquer espécie de consulta; fizer uso de livros, códigos, manuais, 
impressos, anotações, telefone celular, calculadoras, relógios, aparelhos eletrônicos ou quaisquer 
outros aparelhos de comunicação; 

 b) efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno de Respostas; 
 c) afastar-se do local de Avaliação Escrita, durante a sua realização, sem autorização e 

desacompanhado de um fiscal; 
 d) dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida no Processo 

Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao referido 
processo; 

 e) utilizar-se de expediente ilícito para a realização da Avaliação Escrita ou 
 f) não obtiver, na Avaliação Escrita, o mínimo de 40,0 pontos. 

 
Leia-se:  
4.2.8 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que 

a) durante a realização da Avaliação Escrita, for surpreendido em qualquer tipo de comunicação com 
outro candidato; proceder a qualquer espécie de consulta; fizer uso de livros, códigos, manuais, 
impressos, anotações, telefone celular, calculadoras, relógios, aparelhos eletrônicos ou quaisquer 
outros aparelhos de comunicação; 
b) efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno de Respostas; 
c) afastar-se do local de Avaliação Escrita, durante a sua realização, sem autorização e 
desacompanhado de um fiscal; 
d) dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida no Processo 
Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao referido 
processo; 
e) utilizar-se de expediente ilícito para a realização da Avaliação Escrita ou 
f) não obtiver, na Avaliação Escrita, o mínimo de 25,0 pontos. 

 
 

2. Altera o item 4.4. 
Onde se lê: 
4.4 Esta etapa, de caráter classificatório e eliminatório, será realizada no período indicado no Anexo II e 

consistirá de arguição, que transcorrerá, no máximo, em 20 (vinte) minutos, em que o candidato 
apresentará os motivos que o levaram a participar do processo seletivo, as expectativas para o curso, e 
responderá às perguntas da Banca Examinadora. Será atribuída uma nota entre 0,0 (zero) e 30,0 
(trinta) pontos, sendo eliminado o candidato que não obtiver, no mínimo, 2,0 (dois) pontos nesta 
etapa. 

 
Leia-se:  
4.4 Esta etapa, de caráter classificatório e eliminatório, será realizada no período indicado no Anexo II e 

consistirá de arguição, que transcorrerá, no máximo, em 20 (vinte) minutos, em que o candidato 
apresentará os motivos que o levaram a participar do processo seletivo, as expectativas para o curso, e 
responderá às perguntas da Banca Examinadora. Será atribuída uma nota entre 0,0 (zero) e 30,0 
(trinta) pontos, sendo eliminado o candidato que não obtiver, no mínimo, 10,0 (dez) pontos nesta 
etapa. 

 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017. 

 
PAULO ROBERTO DE ASSIS PASSOS 

REITOR DO IFRJ 
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