
Edital de Vagas Remanescentes para a Licenciatura em Matemática 

 

Olá a todos os interessados em cursar Licenciatura em Matemática no IFSP – Câmpus 

Itaquaquecetuba. 

 

As inscrições para as vagas estão abertas pelo SiSU – Sistema de Seleção Unificado do MEC. 

A seleção é feita de acordo com a nota obtida no ENEM. São 40 vagas abertas para a 

Licenciatura em Matemática. 

 

Para as pessoas que não prestaram o ENEM ou não obteve a vaga pelo Sisu, há outra 

possibilidade. Para elas, o IFSP – Câmpus Itaquaquecetuba abriu um Edital de Vagas 

Remanescentes. 

 

Como funciona esse processo? 

Foram oferecidas 40 vagas para o curso. Caso elas não sejam totalmente preenchidas pelo 

SiSU, as vagas ficam disponíveis para quem não participou do ENEM ou não conseguiu a 

vaga pelo SiSU. 

 

Para concorrer às vagas remanescentes, os interessados deverão se inscrever na sede do IFSP 

– Câmpus Itaquaquecetuba entre os dias 25 de janeiro e 07 de fevereiro de 2018, portando os 

documentos requeridos pelo Edital. 

 

Os inscritos serão classificados de acordo com os critérios previstos no Edital. Serão 

convocados a fazer matrículas tantos inscritos quanto forem as vagas remanescentes, na 

ordem de sua classificação. Caso todas as vagas tenham sido ocupadas por matrículas 

provenientes do SiSU, não serão ofertadas vagas remanescentes. 

 

Clique aqui para ler o edital 

 

Cronograma 

 Inscrições: 25/01/2018 a 07/02/2018, das 09:00hs às 16:00hs na Coordenadoria de 

Registros Escolares (CRE) do Câmpus Itaquaquecetuba.  

 Análise da documentação dos inscritos: 08/02/2018 até o dia 20/02/2018 

https://itq.ifsp.edu.br/images/Itaqua/2018-Processo_Seletivo/Vagas-remanescentes_matemtica_2018_01.pdf


 Divulgação dos resultados: até o dia 21/02/2018 nos murais do Câmpus 

Itaquaquecetuba e pelo site https://itq.ifsp.edu.br/  

 Período de recursos: 22/02/2017 das 09:00 às 16:00hs.  

 Divulgação do resultado final: a partir das 19 horas do dia 23/02/2018 nos Murais e 

pelo site https://itq.ifsp.edu.br/  

 Matrícula: 26/02/2018 a 28/02/2018 das 09:00hs às 19hs na Coordenadoria de 

Registros Escolares do Câmpus Itaquaquecetuba. 

 

Caso você tenha dúvidas a respeito do edital, pode entrar em contato conosco através do email 

slm.itq@ifsp.edu.br para obter esclarecimentos. 
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