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PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PPGTI) – Período 2022.1 

O Instituto Federal da Paraíba, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, da Direção 
Geral do Campus João Pessoa e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da 
Informação, RETIFICA o Edital de abertura de inscrições para a seleção de candidatos ao Curso de 
Mestrado Profissional em Tecnologia da Informação, Campus João Pessoa, para o período 2022.1. 

Onde se lê: 

(c) Cópia do diploma ou do certificado de conclusão de curso de graduação reconhecido pelo MEC ou outro 
órgão competente.  Se, na época da inscrição, o candidato ainda não houver concluído o curso de graduação, ele 
deverá apresentar uma declaração da coordenação do curso, carimbada e assinada pelo coordenador (ou 
assinada com certificado digital), informando a data prevista para conclusão. O candidato deverá comprovar 
estar em condições de concluí-lo até 28 de fevereiro de 2022, data de início das aulas. 

Leia-se: 

(c) Cópia do diploma ou do certificado de conclusão de curso de graduação reconhecido pelo MEC ou outro 
órgão competente. Caso o(a) candidato(a), na época da inscrição, ainda não houver concluído o curso de 
graduação, deverá apresentar uma declaração da coordenação do curso, carimbada e assinada pelo coordenador 
(ou assinada com certificado digital), informando a data prevista para conclusão. O(a) candidato(a) terá o prazo 
máximo até 30 de abril de 2022, para a conclusão da graduação, e, se por qualquer motivo, descumprir o prazo 
de 30 de abril de 2022, não obterá a matrícula definitiva e perderá o direito à vaga, mesmo após estar 
inserido(a) nas turmas e diários de classe. 

João Pessoa, 02 de dezembro de 2021. 

Silvana Luciene do Nascimento Cunha Costa 
Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
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