
Edital Complementar Nº 192/2019

Matrículas dos(as) candidatos(as) nos Cursos Técnicos do IFSULDEMINAS

O  Reitor  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Sul  de  Minas  Gerais
(IFSULDEMINAS),  pelo  presente  Edital,  torna  públicos  o  cronograma  e  os  procedimentos  de
matrículas para ingresso de discentes no 1º semestre letivo de 2019 nos cursos técnicos integrados e
subsequentes dos campi Inconfidentes,  Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso
Alegre, e campi avançados Carmo de Minas e Três Corações.

1. Do Cronograma e das Chamadas

Publicação do Resultado Final e Convocação para Matrículas e 
Pré-matrículas da Primeira Chamada

10 de janeiro

Matrículas da Primeira Chamada (Ampla Concorrência) e 
Pré-matrículas da Primeira Chamada (Ação Afirmativa e PcD)

13, 14 e 15 de janeiro

Análise das Ações Afirmativas Primeira Chamada 13 a 16 de janeiro

Serviços de Comunicação e Processamento Internos 17 de janeiro

Resultado Parcial da Pré-matrícula (Ação Afirmativa e PcD) da Primeira 
Chamada

20 de janeiro

Apresentação de Recursos da Pré-matrícula (Ação Afirmativa e PcD) da 
Primeira Chamada

21 e 22 de janeiro

Análise de Recursos da Pré-matrícula (Ação Afirmativa e PcD) da 
Primeira Chamada

21 a 23 de janeiro

Serviços de Comunicação e Processamento Internos 24 de janeiro

Resultado Final da Pré-matrícula (Ação Afirmativa e PcD) da Primeira 
Chamada e Convocação para Segunda Chamada

27 de janeiro

Matrículas da Segunda Chamada (Ampla Concorrência) e 
Pré-matrícula da Segunda Chamada (Ação Afirmativa e PcD)

28 e 29 de janeiro

Análise das Ações Afirmativas da Segunda Chamada 28 a 30 de janeiro

Serviços de Comunicação e Processamento Internos 31 de janeiro

Resultado Parcial da Pré-matrícula (Ação Afirmativa e PcD) da Segunda 
Chamada

03 de fevereiro

Apresentação de Recursos da Pré-matrícula (Ação Afirmativa e PcD) da 
Segunda Chamada

04 e 05 de fevereiro

Análise de Recursos da Pré-matrícula (Ação Afirmativa e PcD) da 
Segunda Chamada

04 a 06 de fevereiro



Serviços de Comunicação e Processamento Internos 07 de fevereiro

Resultado Final da Pré-matrícula (Ação Afirmativa e PcD) da Segunda 
Chamada e Início da Convocação Pessoal*

10 de fevereiro

*Com relação à Convocação Pessoal: Conforme disposto no Item 19.4.1. do Edital 142/2019:
A  partir  da  data  da  convocação  pessoal  haverá  um  prazo  de  48  horas  para  a  entrega  dos
documentos necessários para a matrícula. 
O(a) candidato(a) que não comparecer para a matrícula no prazo estipulado perderá o direito à
vaga.

1.1. Os(as) candidatos(as) deverão consultar a última versão do Edital  142/2018 (Cursos
Técnicos Integrados e Subsequentes), no link https://vestibular.ifsuldeminas.edu.br/ para verificar a
documentação necessária bem como as formas de comprovação das reservas de vagas para Pessoas
com Deficiência (PcD Geral) e Ações Afirmativas, além das normas e documentos para a matrícula,
conforme apresentado nos itens 6, 8 e 18 do referido edital. 

1.1.1. Entrega de documentação fora dos prazos definidos em Edital acarretará a perda do
direito do(a) candidato(a) de concorrer às vagas reservadas.

1.1.2. Conforme estabelecido no Edital 142/2019, Item 18.2: “Perderá o direito à vaga o(a)
candidato(a) convocado(a) à matrícula que não comparecer no prazo estabelecido ou não apresentar
todos os documentos indicados neste edital e no site do vestibular.”

1.1.3.  Também  de  acordo  com  o  Edital  142/2019,  Item  18.2.1.  “Candidatos(as)  que
concorrem às ações afirmativas,  que não comparecerem no prazo estabelecido para a matrícula
nessas  ações,  perderão  o  direito  à  matrícula  pelas  ações  afirmativas,  permanecendo  apenas  na
listagem da ampla concorrência.”

1.2. Os(as)  candidatos(as)  poderão  consultar,  em  sua  área  de  candidato,  no  link
https://inscricaovestibular.ifsuldeminas.edu.br/, o motivo do indeferimento da análise de sua ação
afirmativa ou PcD Geral, para verificar quais os documentos faltaram na comprovação, podendo
apresentá-los no prazo do recurso, conforme edital.

1.3. Conforme item 17.4. do Edital o recurso deverá ser dirigido, por meio de requerimento
(Anexo  XI),  em  primeira  e  única  instância,  à  COPESE  de  cada  campus,  devendo  este  ser
protocolado pessoalmente no campus escolhido (mesmo local onde foi feita a matrícula), no período
das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 17h, ou enviado por e-mail (vestibular@ifsuldeminas.edu.br) até
as 17h. Os recursos enviados por e-mail somente serão aceitos se estiverem assinados e em formato
pdf. Não serão aceitos recursos enviados por correio.

1.4.  Os(as) candidatos(as) convocados(as) para matrícula que forem aprovados em vagas
PcD  Geral  e  ações  afirmativas  (L1,  L2,  L5,  L6,  L9,  L10,  L13,  L14)  terão  sua  matrícula
condicionada à comprovação da sua opção de concorrência, conforme itens 6 e 8 do edital e terão
confirmadas as matrículas  ou não na respectiva cota,  devendo o(a) candidato(a)  acompanhar  as
publicações das chamadas e dos recursos e seus respectivos prazos.

1.5. Conforme item 8.5 do Edital 142/2019 os(as) candidatos(as) que constarem como
classificados(as)  nas  cotas  L2,  L6,  L10  e  L14  deverão  se  submeter  obrigatoriamente  à
Comissão de Heteroidentificação.

1.5.1. Caberá  à  Comissão  confirmar  ou  não  a  veracidade  da  autodeclaração  que  o(a)
candidato(a)  assinou  no  momento  da  inscrição,  para  as  ações  afirmativas  L2,  L6,  L10  e  L14,
conforme Portaria nº 18/2012 do MEC e Portaria nº 4/2018 do MPDG.

https://inscricaovestibular.ifsuldeminas.edu.br/


1.5.2. A  Comissão  de  Heteroidentificação  do  campus  agendará  entrevista  para  cada
candidato(a), comunicando, por meio do endereço de e-mail cadastrado no ato da inscrição, o local,
a data e o horário agendado para comparecimento do(a) candidato(a).

1.5.2.1. Para melhor orientação dos(as) candidatos(as), segue abaixo planilha com datas e
horários das entrevistas, exclusivamente para aqueles(as) candidatos(as) autodeclarados(as) pretos e
pardos, classificados(as) e convocados(as) em primeira chamada.

Unidade Data das Entrevistas Horário

Campus Inconfidentes* 13, 14 e 15 de janeiro 13h às 16h

* As entrevistas acontecerão na Sala de Reuniões da Supervisão – Prédio Principal do Campus.

Campus Machado
Conforme agendamento feito 
pelo campus

13 de janeiro Das 8h às 10h50 e das 13h às 16h30

14 de janeiro Das 8h às 10h50 e das 13h às 16h30

15 de janeiro Das 8h às 10h50 e das 13h às 13h40

Campus Muzambinho
Conforme agendamento feito 
pelo campus

13, 14 e 15 de janeiro Das 13h às 16h

Campus Passos 13, 14 e 15 de janeiro Das 13h às 19h

Campus Pouso Alegre
Conforme agendamento feito 
pelo campus

13 de janeiro Das 8h às 14h20

14 de janeiro Das 13 às 18h20

15 de janeiro Das 13 às 18h40

Campus Av. Carmo de Minas
16 de janeiro Das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30

17 de janeiro Das 9h às 11h30

Campus Av. Três Corações 16 de janeiro Das 9h às 12h e das 14h às 18h

1.5.2.1 O campus Poços de Caldas realizou as ações da Comissão de Heteroidentificação em
dezembro  conforme  cronograma  específico  do  campus,  com  a  devida  convocação  dos(as)
candidatos(as) classificados(as). 

1.5.3 O(a)  candidato(a)  que  não  comparecer  à  reunião  agendada  com  a  Comissão  de
Heteroidentificação terá sua concorrência indeferida para a ação afirmativa, sem possibilidade de
recurso, passando a ter seu nome listado apenas na ampla concorrência.

2. Conforme item 18.2.6.  do Edital  142/2019, cada campus poderá solicitar  documentos
complementares.

3.  Para  efetuar  matrícula,  o(a)  candidato(a) com  idade inferior  a 18 anos deverá  estar
acompanhado dos pais ou responsável legal. No caso de guarda, o(a) responsável deverá apresentar
a documentação comprobatória de guarda legal. 

3.1. Os pais ou responsáveis legais  poderão autorizar  a matrícula  realizada por terceiro.
Nesse caso, este deverá apresentar procuração assinada por um dos pais, com firma reconhecida em
cartório.

3.2.  O(a) candidato(a)  com idade superior a 18 anos que não puder comparecer deverá
enviar representante nomeado(a) por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório.



4. O  não  comparecimento  na  data  agendada  para  a  matrícula  implicará  desistência
automática da vaga no curso.

5. Não será efetivada a matrícula sem a apresentação de cópia simples ou original do
certificado  de  conclusão de  curso,  OU declaração de conclusão de curso  OU do histórico
escolar, expedidos por instituição de ensino. 

6. Conforme disposto no item 19.4.1 do Edital 142/2019, a partir da data da convocação
pessoal haverá um prazo de 48 horas para a entrega dos documentos necessários para a matrícula. 

7 . Informações sobre matrícula e chamadas estão descritas no item 18 e 19 Edital 142/2019.

Pouso Alegre, 10 de janeiro de 2019.

Marcelo Bregagnoli
Reitor



CAMPUS INCONFIDENTES
Local de Matrícula: Secretaria do Campus

Endereço: Praça Tiradentes, 416 - Centro Inconfidentes

Horário:
De segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 7h30 às 10h30 e das 13h às 
16h30.

Documentos para Matrícula:

No ato da matrícula  apresentar  os documentos  abaixo  (ORIGINAL E 01 CÓPIA SIMPLES
LEGÍVEL):
a) Carteira de Identidade - RG. A carteira nacional de habilitação (CNH) não substitui o RG.
b) Certidão de Nascimento ou de casamento;
c) Número do CPF
d) Certificado/Certidão  de  Conclusão  contendo  data  da  confecção  do  Histórico  Escolar  OU
Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Médio, de acordo com os requisitos para ingresso
descritos no item 2 do Edital inscrito.
Obs: A declaração de transferência não substitui a Declaração de Conclusão.
e) Comprovante de residência;
f) Quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino com idade igual ou superior
a 18 anos;
g) Número do Título de Eleitor para candidatos com idade igual ou superior a 18 anos; *
h) 01 fotografia recente 3x4;
i) Número do CPF do responsável no caso de alunos menores de idade.



CAMPUS MACHADO
Local de Matrícula: Secretaria do Campus

Endereço: Rodovia Machado-Paraguaçu, Km 03 - Bairro Santo Antônio

Horário:
De segunda a sexta-feira (excetos feriados) das 7h30 às 11h e das 13h às 
16h30.

Documentos para Matrícula:

No ato da matrícula apresentar os documentos abaixo  (ORIGINAL E 02 CÓPIAS SIMPLES
LEGÍVEL):
a) Carteira de Identidade - RG. A carteira nacional de habilitação (CNH) não substitui o RG.
b) Certidão de Nascimento ou de casamento;
c) Número do CPF
d) Certificado/Certidão  de  Conclusão  contendo  data  da  confecção  do  Histórico  Escolar  OU
Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Médio, de acordo com os requisitos para ingresso
descritos no item 2 do Edital inscrito.
Obs: A declaração de transferência não substitui a Declaração de Conclusão.
e) Comprovante de residência;
f) Quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino com idade igual ou superior
a 18 anos;
g) Número do Título de Eleitor para candidatos com idade igual ou superior a 18 anos; *
h) 03 fotografias recentes 3x4;
i) Número do CPF do responsável no caso de alunos menores de idade.

Documentos necessários para alunos dos cursos técnicos de período integral (internos e semi-
internos):

- Atestado médico (atestando que o aluno se encontra em perfeita saúde física e mental ou
necessitando de acompanhamento);

- Exame de fezes (Protoparasitológico);
- Cópia do cartão de vacinas.
- Cópia do cartão do SUS (para todos os ingressantes).

OBS.: A ENTREGA DESSES DOCUMENTOS SERÁ NO MOMENTO DA MATRÍCULA.

ENTREVISTA PARA SOLICITAÇÃO DE ALOJAMENTO
Os alunos dos cursos técnicos integrados e subsequentes interessados na moradia estudantil do IF
Sul de Minas Gerais – Campus Machado, devem passar por uma entrevista que acontecerá nos
dias da matrícula, no Setor de CGAE, no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30.



Campus Muzambinho
Local de Matrícula: Auditório do Prédio Pedagógico H

Endereço: Estrada de Muzambinho, Km 35 - Bairro Morro Preto

Horário: De segunda a sexta-feira (excetos feriados) das 07h30 às 16h30.

Documentos para Matrícula:

No ato da matrícula  apresentar  os documentos abaixo  (ORIGINAL E 01 CÓPIA SIMPLES
LEGÍVEL):
a) Carteira de Identidade - RG. A carteira nacional de habilitação (CNH) não substitui o RG.
b) Certidão de Nascimento ou de casamento;
c) Número do CPF
d) Certificado/Certidão  de  Conclusão  contendo  data  da  confecção  do  Histórico  Escolar  OU
Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Médio, de acordo com os requisitos para ingresso
descritos no item 2 do Edital inscrito.
e) Comprovante de residência;
f) Quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino com idade igual ou superior
a 18 anos;
g) Número do Título de Eleitor para candidatos com idade igual ou superior a 18 anos; *
h) 02 fotografias recentes 3x4;
i) Número do CPF do responsável no caso de alunos menores de idade.



Campus Passos
Local de Matrícula: Secretaria do Campus

Endereço: Rua da Penha, 290 - Penha II - Passos - MG

Horário:  De segunda a sexta-feira (excetos feriados) das 13h às 19h.

Documentos para Matrícula:

No ato da matrícula  apresentar  os documentos abaixo  (ORIGINAL E 01 CÓPIA SIMPLES
LEGÍVEL ):
a) Carteira de Identidade - RG. A carteira nacional de habilitação (CNH) não substitui o RG.
b) Certidão de Nascimento ou de casamento;
c) Número do CPF
d) Certificado/Certidão  de  Conclusão  contendo  data  da  confecção  do  Histórico  Escolar  OU
Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Médio, de acordo com os requisitos para ingresso
descritos no item 2 do Edital inscrito.
e) Quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino com idade igual ou superior
a 18 anos;
f) Número do Título de Eleitor para candidatos com idade igual ou superior a 18 anos; *
g) 01 fotografia recente 3x4;
h) Número do CPF do responsável no caso de alunos menores de idade.



Campus Poços de Caldas

Local de Matrícula: Prédio Pedagógico do Campus Poços de Caldas.

Endereço: Av. Dirce Pereira Rosa, 300 - Parque. Esperança - Poços de Caldas - MG

Horário: De segunda a sexta-feira (excetos feriados) das 09h às 16h. 

Documentos para Matrícula:

No ato da matrícula apresentar os documentos abaixo (ORIGINAL E 01 CÓPIA SIMPLES
LEGÍVEL ):
a) Carteira de Identidade - RG. A carteira nacional de habilitação (CNH) não substitui o RG.
b) Certidão de Nascimento ou de casamento;
c) Número do CPF
d) Certificado/Certidão  de  Conclusão  contendo  data  da  confecção  do  Histórico  Escolar  OU
Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Médio, de acordo com os requisitos para ingresso
descritos no item 2 do Edital inscrito.
e) Comprovante de residência;
f) Quitação  com o  Serviço  Militar,  para  candidatos  do  sexo  masculino  com  idade  igual  ou
superior a 18 anos;
g) Número do Título de Eleitor para candidatos com idade igual ou superior a 18 anos; *
h) 01 fotografia recente 3x4;
i) Número do CPF do responsável no caso de alunos menores de idade.

ENTREVISTA - Comissão de Heteroidentificação de 1ª Chamada - candidatos classificados
que estão concorrendo às vagas L2, L6, L10, L14: 
Local da Entrevista: Campus Poços de Caldas
Data da Entrevista:
Horário da Entrevista:

A data da entrevista para a comissão de heteroidentificação dos candidatos classificados em
2ª  Chamada acontecerá  na mesma data  da 2ª  Chamada,  conforme o  cronograma deste
Edital.



Campus Pouso Alegre
Local de Matrícula: Secretaria do Campus Pouso Alegre

Endereço Av. Maria da Conceição Santos, 900 - Parque Real - Pouso Alegre - MG

Horário: De segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 8h às 16h30.

Documentos para a Matrícula:

No ato da matrícula apresentar os documentos abaixo (ORIGINAL E 01 CÓPIA SIMPLES 
LEGÍVEL):
a) Carteira de Identidade - RG. A carteira nacional de habilitação (CNH) não substitui o RG.
b) Certidão de Nascimento ou de casamento;
c) Número do CPF
d) Certificado/Certidão de Conclusão contendo data da confecção do Histórico Escolar OU 
Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Médio, de acordo com os requisitos para ingresso 
descritos no item 2 do Edital inscrito.
e) Comprovante de residência;
f) Quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino com idade igual ou superior
a 18 anos;
g) Número do Título de Eleitor para candidatos com idade igual ou superior a 18 anos; *
h) 02 fotografias recente 3x4;
i) Número do CPF do responsável no caso de alunos menores de idade.

DISPENSA DE DISCIPLINA(S) PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES:
Poderá ser solicitado na Secretaria Acadêmica até 15 (quinze) dias após a efetivação da matrícula, 
apresentando os seguintes documentos:
- Requerimento de Dispensa de Disciplina impresso e preenchido (Disponível em: 
https://portal.poa.ifsuldeminas.edu.br/images/2019/Junho/17/02-
DISPENSA_DE_DISCIPLINA.pdf)
- Histórico (original ou cópia simples) 
- Conteúdo programático completo da(s) disciplina(s) (original ou cópia simples)

Obs: o Campus Pouso Alegre não dispõe de serviço de fotocópia (xerox).

 
 

https://portal.poa.ifsuldeminas.edu.br/images/2019/Junho/17/02-DISPENSA_DE_DISCIPLINA.pdf
https://portal.poa.ifsuldeminas.edu.br/images/2019/Junho/17/02-DISPENSA_DE_DISCIPLINA.pdf


Campus Avançado Carmo de Minas
Local de Matrícula: Secretaria do Campus

Endereço Alameda Murilo Eugênio Rubião, s/nº - Bairro Chacrinha

Horário 1ª
Chamada:

Dia 13/01: Das 08h às 12h e das 13h às 17h
Dia 14/01: Das 13h às 17h e das 18h às 22h
Dia 15/01: Das 08h às 12h e das 13h às 17h

Horário 2ª
Chamada:

Dia 28/01: Das 08h às 12h e das 13h às 17h
Dia 29/01: Das 08h às 12h e das 13h às 17h

Documentos para a Matrícula:

No ato da matrícula apresentar os documentos abaixo (ORIGINAL E 01 CÓPIA SIMPLES 
LEGÍVEL):
a) Carteira de Identidade - RG. A carteira nacional de habilitação (CNH) não substitui o RG.
b) Certidão de Nascimento ou de casamento;
c) Número do CPF
d) Certificado/Certidão de Conclusão contendo data da confecção do Histórico Escolar OU 
Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Médio, de acordo com os requisitos para ingresso 
descritos no item 2 do Edital inscrito.
e) Comprovante de residência;
f) Quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino com idade igual ou superior
a 18 anos;
g) Número do Título de Eleitor para candidatos com idade igual ou superior a 18 anos; *
h) 01 fotografia recente 3x4;
i) Número do CPF do responsável no caso de alunos menores de idade.

 



Campus Avançado Três Corações
Local de Matrícula: Secretaria do Campus

Endereço:
Rua Coronel Edgar Cavalcanti de Albuquerque, n° 61, bairro Chácara das

Rosas

Horário: De segunda a sexta-feira (excetos feriados) das 09h às 19h.

Documentos para a Matrícula:

No ato da matrícula apresentar os documentos abaixo (ORIGINAL E 01 CÓPIA SIMPLES 
LEGÍVEL):
a) Carteira de Identidade - RG. A carteira nacional de habilitação (CNH) não substitui o RG.
b) Certidão de Nascimento ou de casamento;
c) Número do CPF
d) Certificado/Certidão de Conclusão contendo data da confecção do Histórico Escolar OU 
Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Médio, de acordo com os requisitos para ingresso 
descritos no item 2 do Edital inscrito.
e) Quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino com idade igual ou superior
a 18 anos;
f) Número do Título de Eleitor para candidatos com idade igual ou superior a 18 anos; *
g) 02 fotografias recente 3x4;
h) Número do CPF do responsável no caso de alunos menores de idade.

  
 


