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DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO DA SEGUNDA FASE 

EDITAL CAMPUS PORTO ALEGRE Nº 21/2022 
 

O Coordenador do Mestrado Profissional em Informática na Educação do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Porto Alegre TORNA 
PÚBLICO os resultados dos recursos da segunda fase referente ao Edital no 21/2022.  

Houve um recurso encaminhados pelo candidato 1443. O texto a seguir analisa o recurso 
e aponta a respectiva decisão.  

O candidato que faltou à sua prova de defesa oral do anteprojeto de pesquisa solicita 
remarcação de data apontando as seguintes razões: 

1)  Que todas as informações do processo seletivo foram divulgadas em link da página do 
campus. 

2) Que as datas de defesa foram divulgadas em link da página do curso. 
3) Que apenas as datas de defesa foram divulgadas em link da página do curso. 
4) Que os horários das defesas não são informações complementares. 
5) Que o local das publicações das defesas foi alterado.  
6) Que todas as informações são muito importantes e não faz sentido ter outra página.  

No que diz respeito aos itens de 1 a 3, há uma imprecisão. A bem da verdade, foram 
publicadas exclusivamente na página do curso as seguintes informações necessárias para o aluno 
participar da seleção: 

a) número de vagas por docente; 
b) link para entrega dos documentos; 
c) link para gerar a GRU; 
d) link para inscrição; 
e) link para a submissão de documentos da inscrição; 
f) horários das defesas orais. 

 

Percebe-se claramente que os horários das defesas foram a sexta informação “muito 
importante” e essencial divulgada na página do curso. Até lá, o recorrente necessariamente 
acompanhou a página. É importante perceber que a página do MPIE é clara ao afirmar: 

Colocaremos informações muito importantes nesta página, mas o edital, a lista de inscritos e 
os resultados serão disponibilizados na página principal do Campus Porto Alegre.   
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Horário de defesa não é edital, não é lista de inscrito e não é resultado. Portanto, nunca foi 
informado que seria disponibilizado na página do campus. Isso demonstra a coerência da 
publicação na página do curso.  

Em relação ao item 4, o horário é uma informação complementar. O termo complementar 
não indica que não se trata de informação importante, mas sim de informação que não sem 
encontra em documento principal. Além do mais o próprio edital cita a necessidade de 
acompanhar a página do mestrado, no item 9.2: 

9.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações realizadas no site 
https://mpie.poa.ifrs.edu.br para tomar ciência de qualquer retificação no presente edital, bem 
como acompanhar as demais informações publicadas relativas a esse processo seletivo. 

Desta forma, não é possível afirmar, com consta no item 5, que houve alteração de local de 
publicação. Quanto a não fazer sentido ter outra página, essa é uma escolha da instituição 
justamente para separar as publicações de edital, resultados e lista de inscritos em local 
separado e permitir que o próprio curso administre os aspectos práticos do concurso 
administrando a sua página. É uma escolha. O candidato pode considerar que não é a mesma 
escolha, mas não há ilegalidade e o candidato foi alertado pelo próprio edital que deveria 
acompanhar a página do curso. 

A partir das justificativas apresentadas neste parecer, o recurso apresentado é INDEFERIDO. 

 
 

Porto Alegre, 14 de julho de 2022. 
 
 
 
 
 

FABIO YOSHIMITSU OKUYAMA 
Coordenador do Mestrado Profissional em Informática na Educação 

IFRS – Campus Porto Alegre 
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