
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPIPG CAMPUS CAJAZEIRAS 

 

EDITAL Nº 50/2021/PRPIPG/REITORIA/IFPB PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU EM MATEMÁTICA – 1º SEMESTRE DE 2022 

 

 

 

A comissão do edital 50/2021 no processo seletivo para o curso de pós-graduação lato sensu em 

matemática, Curso de Especialização em Matemática, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba, no Campus Cajazeiras, comunica alterações na programação dos resultados; 

recurso e entrevista de heteroindentificação, devido ao atraso no calendário por motivos técnicos, 

conforme especificado a seguir: 

 

 

DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

• O Resultado Preliminar que seria divulgado no dia 18 de março de 2022 será divulgado 

até o dia 22 de março de 2022. 

• A Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar poderá ser enviada até o dia 

23 de março de 2022, por meio do formulário online: 

https://forms.gle/YJsdQwNQHikA1d7d6. 

• O Resultado da Análise dos Recursos contra o Resultado Preliminar será publicado até 

o dia 04 de abril de 2022.  

• O Resultado definitivo será divulgado até o dia 04 de abril de 2022.  

 

DAS ENTREVISTAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 

 

• O candidato que optou por concorrer às vagas reservadas a indivíduos autodeclarados 

como negros/pardos/indígenas (PPI) serão convocados para o procedimento de 

verificação de veracidade da autodeclaração por uma comissão designada pelo IFPB.  

• As entrevistas que deveriam acontecer entre os dias 10 de março de 2022 a 16 de 

março de 2022 serão prorrogadas para acontecer até o dia 29 de março de 2022. 

• Um e-mail será enviado para os candidatos que foram aprovados na seleção conforme 

resultado preliminar divulgado, informando hora, data e orientações das entrevistas 

online. (os e-mails utilizados serão aqueles que foram fornecidos no formulário de 

inscrição). 

• No dia da entrevista os candidatos deverão ter consigo documento de 

identificação oficial que deverá ser disposto para visualização durante o procedimento.  

https://forms.gle/YJsdQwNQHikA1d7d6


 

• Informamos que tal procedimento está em consonância com o estipulado no Edital 

50/2021 e a Resolução AR 1/2022 - CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB, de 21 de 

janeiro de 2022. Com base nesta última, fica esclarecido que: 

1) O processo de aferição se realizará por meio de um ambiente virtual e será 

gravado; 

2) O(A) candidato(a) que se autodeclarar negro(a) (preto e pardo) será 

aferido(a) com base exclusivamente no fenótipo; 

3) O processo de aferição dos(as) candidatos(as) que se 

autodeclararem indígenas se realizará por meio da avaliação do pertencimento étnico, 

através da apresentação de declaração de etnia e de vínculo com comunidade indígena 

a qual pertence o(a) candidato(a) ou Registro Administrativo de Nascimento Indígena 

(RANI); 

 

 

Cajazeiras, 21 de março de 2022. 

 

___________________________________________________ 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo da Especialização 

Stanley Borges de Oliveira 

 


