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RETIFICAÇÃO 01 

EDITAL Nº 03/2021 – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO 2021 PARA CADASTRO DE RESERVA 

 
Onde se lê: 
 
( … ) 
 
2 DO CRONOGRAMA 
 
 

DATA/PERÍODO  EVENTO LOCAL 

12/04/2021 Publicação do edital 03/2021 No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
IFC campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br)  

12/04/2021 a 
19/04/2021 

Período de inscrições Através do formulário eletrônico disponível em 
https://bit.ly/cadastro-rsl-ifc e no site do Edital no IFC 
campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br)    

22/04/2021 Publicação da classificação preliminar No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
Campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br) 

 23/04/2021 Solicitação de recursos referentes à 
classificação preliminar. 

Através do e-mail registroacaemico.riodosul@ifc.edu.br  
(modelo de recurso disponível no Anexo V) 

26/04/2021 Publicação dos resultados dos recursos 
referentes à classificação preliminar. 

No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
IFC Campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br) 

22/04/2021 Divulgação e convocação para o processo 
de aferição étnico-racial dos candidatos 
classificados e aprovados no sistema de 
Ações Afirmativas para Pretos, Pardos e 
Indígenas. 

Envio de vídeo, conforme item orientações do item 7.8.1 
e seus subitens 

 26/04/2021 Prazo para solicitação de recursos 
referentes ao indeferimento da 
autodeclaração étnico racial. 

De forma online, conforme item 7.8.4. O o modelo do 
formulário para solicitação de recurso está disponível no 
Portal do Ingresso (ingresso.ifc.edu.br).  

27/04/2021 Publicação da classificação final e 
convocados para matrículas em 1ª 
chamada 

No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
IFC campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br) 

27/04/2021 a 
29/04/2021 

Matrícula dos candidatos aprovados em 1ª 
chamada, se houver 

Através do formulário eletrônico disponível em 
https://bit.ly/matricula-cadastro-rsl-ifc e na página do 
edital no site do IFC campus Rio do Sul (www.ifc-
riodosul.edu.br). 

http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
mailto:registroacaemico.riodosul@ifc.edu.br
http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
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27/04/2021 a 
30/04/2021 

Período de conferência dos documentos 
enviados pelos candidatos 

 

03/05/2021 Publicação dos convocados para matrículas 
em 2ª chamada (se houver) 

No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
Campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br) 

03/05/2021 a 
04/05/2021 

Matrícula dos candidatos aprovados em 2ª 
chamada, se houver 

Através do formulário eletrônico disponível em 
https://bit.ly/matricula-cadastro-rsl-ifc e na página do 
edital no site do IFC campus Rio do Sul (www.ifc-
riodosul.edu.br). 

03/05/2021 a 
05/05/2021 

Período de conferência dos documentos 
enviados pelos candidatos 

 

05/05/2021 Publicação dos convocados para matrículas 
em 3ª chamada (se houver) 

No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
Campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br) 

05/05/2021 a 
07/05/2021 

Matrícula dos candidatos aprovados em 3ª 
chamada, se houver 

Através do formulário eletrônico disponível em 
https://bit.ly/matricula-cadastro-rsl-ifc e na página do 
edital no site do IFC campus Rio do Sul (www.ifc-
riodosul.edu.br). 

05/05/2021 a 
07/05/2021 

Período de conferência dos documentos 
enviados pelos candidatos 

 

10/05/2021 Publicação dos convocados para matrículas 
em 4ª chamada (se houver) 

No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
Campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br) 

11/05/2021 a 
12/05/2021 

 

Matrícula dos candidatos aprovados em 4ª 
chamada, se houver 

Através do formulário eletrônico disponível em 
https://bit.ly/matricula-cadastro-rsl-ifc e na página do 
edital no site do IFC campus Rio do Sul (www.ifc-
riodosul.edu.br).  

10/05/2021 a 
12/05/2021 

Período de conferência dos documentos 
enviados pelos candidatos 

 

 
Leia-se: 
 
( … ) 
 
2 DO CRONOGRAMA 
 
 

DATA/PERÍODO  EVENTO LOCAL 

12/04/2021 Publicação do edital 03/2021 No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
IFC campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br)  

12/04/2021 a 
19/04/2021 

Período de inscrições Através do formulário eletrônico disponível em 
https://bit.ly/cadastro-rsl-ifc e no site do Edital no IFC 
campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br)    

http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
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22/04/2021 Publicação da classificação preliminar No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
Campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br) 

 23/04/2021 Solicitação de recursos referentes à 
classificação preliminar. 

Através do e-mail registroacaemico.riodosul@ifc.edu.br  
(modelo de recurso disponível no Anexo V) 

22/04/2021 Divulgação e convocação para o processo 
de aferição étnico-racial dos candidatos 
classificados e aprovados no sistema de 
Ações Afirmativas para Pretos, Pardos e 
Indígenas. 

Envio de vídeo, conforme item orientações do item 7.8.1 
e seus subitens 

25/04/2021 Prazo final para envio do vídeo de aferição 
étnico-racial dos candidatos classificados e 
aprovados no sistema de Ações Afirmativas 
para Pretos, Pardos e Indígenas. 

Envio de vídeo, conforme item orientações do item 7.8.1 
e seus subitens 

22/04/2021 a 
26/04/2021  
até às 17 

Prazo para solicitação de recursos 
referentes ao indeferimento da 
autodeclaração étnico racial. 

De forma online, conforme item 7.8.4. O o modelo do 
formulário para solicitação de recurso está disponível no 
Portal do Ingresso (ingresso.ifc.edu.br).  

27/04/2021 Publicação dos resultados dos recursos 
referentes à classificação preliminar. 

No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
IFC Campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br) 

27/04/2021 Publicação da classificação final e 
convocados para matrículas em 1ª 
chamada 

No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
IFC campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br) 

27/04/2021 a 
29/04/2021 

Matrícula dos candidatos aprovados em 1ª 
chamada, se houver 

Através do formulário eletrônico disponível em 
https://bit.ly/matricula-cadastro-rsl-ifc e na página do 
edital no site do IFC campus Rio do Sul (www.ifc-
riodosul.edu.br). 

27/04/2021 a 
30/04/2021 

Período de conferência dos documentos 
enviados pelos candidatos 

 

03/05/2021 Publicação dos convocados para matrículas 
em 2ª chamada (se houver) 

No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
Campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br) 

03/05/2021 a 
04/05/2021 

Matrícula dos candidatos aprovados em 2ª 
chamada, se houver 

Através do formulário eletrônico disponível em 
https://bit.ly/matricula-cadastro-rsl-ifc e na página do 
edital no site do IFC campus Rio do Sul (www.ifc-
riodosul.edu.br). 

03/05/2021 a 
05/05/2021 

Período de conferência dos documentos 
enviados pelos candidatos 

 

05/05/2021 Publicação dos convocados para matrículas 
em 3ª chamada (se houver) 

No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
Campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br) 

05/05/2021 a 
07/05/2021 

Matrícula dos candidatos aprovados em 3ª 
chamada, se houver 

Através do formulário eletrônico disponível em 
https://bit.ly/matricula-cadastro-rsl-ifc e na página do 
edital no site do IFC campus Rio do Sul (www.ifc-
riodosul.edu.br). 

http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
mailto:registroacaemico.riodosul@ifc.edu.br
http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
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05/05/2021 a 
07/05/2021 

Período de conferência dos documentos 
enviados pelos candidatos 

 

10/05/2021 Publicação dos convocados para matrículas 
em 4ª chamada (se houver) 

No Portal de Ingresso (ingresso.ifc.edu.br) e no site do 
Campus Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br) 

11/05/2021 a 
12/05/2021 

 

Matrícula dos candidatos aprovados em 4ª 
chamada, se houver 

Através do formulário eletrônico disponível em 
https://bit.ly/matricula-cadastro-rsl-ifc e na página do 
edital no site do IFC campus Rio do Sul (www.ifc-
riodosul.edu.br).  

10/05/2021 a 
12/05/2021 

Período de conferência dos documentos 
enviados pelos candidatos 

 

 
Onde se lê: 
 
( … ) 
 
3 DOS CURSOS E DAS VAGAS 
 
3.7 A reserva de vagas pelo Sistema de Ações Afirmativas (cotas), para os cursos de 
Bacharelado e Tecnologia, levará em conta o total de vagas publicadas no Edital nº 01/2021-
IFC e que não foram ocupadas por meio das chamadas do processo regular e ocorrerá da 
seguinte forma: 
 
( …) 
 
3.7.2 No cômputo das vagas, conforme disposto no item 3.7 deste edital, será efetuado o 
arredondamento para cima, resultante da aplicação dos percentuais descritos no subitem 3.7.1, 
alíneas “a” e “b”. 
 
( …) 
 
3.8 Caso não ocorra o preenchimento de vagas reservadas pelo Sistema de Ações Afirmativas 
(cotas), para os cursos de Bacharelado e Tecnologia, haverá o remanejamento conforme 
orientações da Portaria Normativa do MEC nº 09 de 05 de maio de 2017 e da Portaria no 1.117, 
de 01 de novembro de 2018, descrito no Anexo IV. 
 
Leia-se: 
 
( … ) 
 
3 DOS CURSOS E DAS VAGAS 
 
3.7 A reserva de vagas pelo Sistema de Ações Afirmativas (cotas), para os cursos de 

http://www.ingresso.ifc.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/
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Bacharelado e Licenciatura, levará em conta o total de vagas publicadas no Edital nº 
01/2021-IFC e que não foram ocupadas por meio das chamadas do processo regular e ocorrerá 
da seguinte forma: 
 
( …) 
 
3.7.2 No cômputo das vagas, conforme disposto no item 3.7 deste edital, será efetuado o 
arredondamento para cima, resultante da aplicação dos percentuais descritos no subitem 3.7.1, 
alíneas “a” e “b”. 
 
3.7.2.1 A quantidade de 25% do total de vagas dos cursos de Licenciatura será reservada aos 
candidatos que comprovarem atuação como docente, em algum momento (passado ou 
presente), na Rede Pública de Ensino. Esta reserva de vagas diz respeito à política de Ações 
Afirmativas (cotas) própria do IFC, conforme autorizado pelo art. 12 da Portaria Normativa nº 
18, de 11 de outubro de 2012, e pela Resolução nº 37/2016-CONSUPER/IFC. 
 
( …) 
 
3.8 Caso não ocorra o preenchimento de vagas reservadas pelo Sistema de Ações Afirmativas 
(cotas), para os cursos de Bacharelado e Licenciatura, haverá o remanejamento conforme 
orientações da Portaria Normativa do MEC nº 09 de 05 de maio de 2017 e da Portaria no 1.117, 
de 01 de novembro de 2018, descrito no Anexo IV. 
 
 
 

Rio do Sul, 22 de abril de 2021. 
 
 

 
(Original assinado e arquivado) 

André Kuhn Raupp 

Diretor-Geral do Campus Rio do Sul 
Portaria nº 108/2020, de 28/01/2020 

DOU de 29/01/2020 


