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Edital de seleção para o curso de capacitação: Citações e referências de acordo
com a ABNT.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
(IFSULDEMINAS), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PPPI),
Coordenadoria Geral de Bibliotecas/Reitoria e Biblioteca “Murilo Rubião” - Campus
Avançado Carmo de Minas, torna público o processo de seleção para o curso: Citações e
referências de acordo com a ABNT.

1. DO OBJETIVO
1.1 O objetivo do curso é que o discente conheça as formas de elaborar as referências,
primando pela aplicação correta das normas, e a padronização dos trabalhos de acordo com
as recomendações da norma técnica específica.

2. DO PÚBLICO-ALVO E VAGAS
2.1 O curso é destinado a discentes, devidamente matriculados em cursos de Pós-
Graduação (Lato e Stricto sensu) no IFSULDEMINAS, tanto no ensino presencial quanto a
distância.
2.2 Serão ofertadas oitenta (80) vagas e caso haja um número maior de interessados, será
elaborada uma na lista de espera para possíveis novas turmas.

3. DA CARGA HORÁRIA, DURAÇÃO E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
3.1 O curso possui o total de 20 horas, sendo ofertado em formato on-line, por meio do
Google Classroom. Por ser ofertado na modalidade on-line, o participante tem a
possibilidade de definir os seus horários.
3.2 Terá a duração de duas (02) semanas com início no dia 03/11/2021 e término em
16/11/2021.
3.3 O conteúdo programático do curso será:

Módulo I – Citações
    • Citação direta;
    • Citação indireta;
    • Citação de citação;

Módulo II – Referências
    • Monografias;
    • Publicação periódica;
    • Artigo;
    • Evento;
    • Documento jurídico;
    • Atos administrativos normativos;
    • Documentos civis e de cartórios;



    • Documento audiovisual;
    • Documento de acesso exclusivo em meio eletrônico.

 

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições poderão ser realizadas das 09h de 25 de outubro até 17h de 29 de
outubro de 2021, por meio do formulário eletrônico: https://forms.gle/T7hsnx18rreJEcSZA
4.2 É de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento das informações solicitadas
no formulário de inscrição.
4.3 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá se certificar de que preenche todos os
requisitos exigidos para o ingresso no curso para o qual pretende se inscrever.
4.4 Ao efetuar a inscrição, o candidato declara, automaticamente, concordância com todos
os termos deste Edital e com as normas que regem este processo seletivo.
4.5 O candidato que não informar corretamente os dados no formulário de inscrição, será
eliminado do processo seletivo.
4.6 O e-mail cadastrado no ato da inscrição deve ser do Gmail ou Institucional, uma vez que
a comunicação entre o IFSULDEMINAS e os interessados ocorrerá, preferencialmente, por
essa via de comunicação.
 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1 A seleção será realizada por ordem de inscrição. Haverá lista de espera e a matrícula,
neste caso, condicionada à desistência de discente matriculado ou criação de novas turmas.
 

6. DA MATRÍCULA NO CURSO
6.1 A matrícula será feita de forma on-line e serão necessários os seguintes dados, a serem
enviados no formulário on-line:
- Nome completo;
- Número de matrícula (registro acadêmico - RA);
- Curso;
- Campus.
 
 
7. DO RESULTADO
7.1 O resultado do processo de seleção será divulgado no endereço eletrônico: 
Edital para o curso de citações e referência de acordo com a ABNT. - IFSULDEMINAS
7.2 O acompanhamento do resultado será de inteira responsabilidade do candidato.
 
8.  DA CERTIFICAÇÃO
8.1 Os discentes que possuírem aproveitamento igual ou superior a 70% serão certificados
ao final do curso.
 
 
9. CRONOGRAMA
 

Evento Data

Publicação do Edital 21/10/2021

Período de inscrições  25 a 29/10/2021

Publicação do Resultado 01/11/2021

Período de Recurso* 02/11/2021

Confirmação de matrícula 03/11/2021 - através do acesso a
plataforma Classroom.

https://forms.gle/T7hsnx18rreJEcSZA
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pro-reitoria-pesquisa-pos-graduacao-inovacao/editais-pppi/4726-curso-de-citacao-e-referencia-de-acordo-com-a-abnt


Período do curso  03 a 16/11/2021

Certificação aos concluintes até 30 dias após finalização do curso

*O recurso devidamente justificado deverá ser enviado para: 
posgraduacao@ifsuldeminas.edu.br, com o título "Recurso Curso de Capacitação".
 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Se a qualquer tempo for constatado ter o candidato omitido informações e/ou as
tornadas inverídicas, fraudado e/ou falsificado documentos, esse será eliminado do
processo seletivo.
10.2 O IFSULDEMINAS reserva-se ao direito de cancelar, anular ou adiar o Processo de
Seleção por motivo de força maior, a critério do próprio Instituto, dando ampla divulgação
de seus atos e de eventuais providências a serem tomadas pelos candidatos que já tenham
efetivado sua inscrição.
10.3 Situações não esclarecidas pelo edital serão resolvidas pela Coordenação do Curso,
Coordenadoria Geral de Bibliotecas e a Coordenadoria Geral de Pós-Graduação da PPPI.
10.4 Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais
complementares ou retificações que venham a ser publicadas pelo IFSULDEMINAS antes do
resultado final do trâmite.
10.5 Esclarecimento de dúvidas e informações adicionais poderão ser obtidas pelo
endereço eletrônico: posgraduacao@ifsuldeminas.edu.br.

Marcelo Bregagnoli
Reitor do IFSULDEMINAS
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