
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Resultado Final análise documentação dos candidatos 
Dupla Diplomação Engenharia Civil 

Edital 143/2020 
 
 
 

Class. Nome do estudante Pontuação obtida Status 
1 Vanessa Silva de Lima 102 Classificado(a) 
2 Luiz Henrique Souza Silva 91 Classificado(a) 

3 Pamela Mayara Garcia Xavier 85 Classificado(a) 
4 Ana Luiza de Souza Barbosa 59 Classificado(a) 

5 Júlio César da Silva 47 Classificado(a) 
 
 
 

Pouso Alegre, 28 de outubro de 2020 
 

 
 
 
 
 
 

Comissão Organizadora Processo Seletivo 
 



Análise documentos Dupla Diplomação – Edital 143/2020

Nome do estudante: Vanessa Silva de Lima

CORA: 7,43

Item Pontuação máxima Pontuação  obtida
pelo estudante

1) Comprovação de ser ou ter sido bolsista de
iniciação  científica,  extensão,  inovação  ou
ensino com fomento externo: CAPES, CNPq ou
FAPEMIG:  15  pontos (apenas  1  participação
será considerada, sendo esta já concluída ou ter
no mínimo 3 meses de participação);

15

2) Comprovação de ser ou ter sido bolsista de
iniciação científica, extensão (incluindo Empresa
Júnior),  inovação,  ou  ensino  com  fomento
interno:  10 pontos (apenas 1 participação será
considerada, sendo esta já concluída ou ter no
mínimo 3 meses de participação);

10 10

3)  Participação  como voluntário  em projeto  de
pesquisa  através  do  Programa  Institucional
Voluntário de Iniciação Científica, sem bolsa, de
acordo  com  Resolução  069/2015  do
IFSULDEMINAS,  de  17/12/2015:  6  pontos
(apenas 1 participação será considerada, sendo
esta já concluída ou ter no mínimo 6 meses de
participação);

6 6

4) Participação como colaborador em projetos de
extensão, ensino, pesquisa ou inovação interno
ou  externos,  sem  bolsa:  3  pontos (apenas  1
participação  será  considerada,  sendo  esta  já
concluída  ou  ter  no  mínimo  3  meses  de
participação);

3 3

5)  Participação  como  membro  de  Grupo  de
Pesquisa  devidamente  registrado:  5  pontos
(apenas 1 participação será considerada, sendo
esta já concluída ou ter no mínimo 3 meses de
participação);

5

6)  Participação  como  membro  da  Comissão
Organizadora  de  eventos  de  Extensão
devidamente registrados: 3 pontos ( limitado a 3
participações)

3 cada
9 total

7)  Participação  como  Palestrante  em  eventos
devidamente registrados: 3 pontos (limitado a 3
participações)

3 cada
9 total

6

8)  Participação  como ministrante  de  aulas  em
curso  devidamente  registrado:  5  pontos
(limitado  a  3  participações  com  carga  horária
mínima de 8 horas)

5 cada
15 total

15



9)  Comprovação  de  estágio  remunerado  não-
obrigatório concluído na área do curso: 5 pontos
para cada 6 meses de contrato - limitado a 4
estágios, em períodos diferentes;

5 cada
20 total

15

10)  Comprovação  de  estágio  obrigatório  do
curso já concluído: 3 pontos para cada estágio
realizado -  limitado a 4 estágios,  em períodos
diferentes;

3 cada
12 total

3

11) Comprovação de Apresentador principal  de
trabalho científico (comunicação oral ou pôster)
em  evento  acadêmico  (Seminário,  Simpósio,
Jornada  Científica,  Congresso  etc):  5  pontos
por apresentação, limitado a 5 comprovações.

5 cada
25 total

12)  Comprovação  em  participações  em
congressos  ou  eventos  de  caráter  científico
RELACIONADOS  AO  CURSO  DO
CANDIDATO:  2  pontos  por  participação –

(máximo  de  8  certificados  serão  pontuados)  –
certificados que não tenham relação com o curso
de  graduação  do  candidato  não  serão
pontuados;

2 cada

16 total

16

13) Certificado de conclusão de curso de língua
inglesa  em Cursos  de  Idiomas,  contabilizando
cursos com carga horária mínima de 40 horas: 5
pontos; limitado a apenas um comprovante.

5 pontos 5

14)  Comprovante  de  proficiência  em  língua
inglesa  válido,  emitido  a  partir  de  2018:  10
pontos; limitado a apenas um comprovante.

10 pontos

15) Comprovação de ser ou ter sido monitor de
disciplina  referente  ao  curso  no  qual  está
matriculado:  5  pontos cada,  limitado  a  2
monitorias.  Será  considerada  a  monitoria  já
concluída (acima de 3 meses de atuação) ou ter
no mínimo 3 meses de atuação como monitor
em programa ainda em execução;

5 cada
10 total

5

16) Ter cursado todo o ensino médio em escola
pública,  mediante  apresentação  da  cópia  do
Histórico Escolar do Ensino Médio: 5 pontos.

5 pontos 5

17)  Estar  matriculado  e  frequente  ou  ter
concluído  algum  curso  de  idiomas  via  CELIN
Idiomas do IFSULDEMINAS: 8 pontos.

8 pontos

18)  Estar  matriculado  e  frequente  ou  ter
concluído  o  curso  de  inglês  via  Inglês  sem
Fronteiras  ofertado  pela  plataforma  EaD  do
IFSULDEMINAS: 8 pontos.

8 pontos 8

19) Carta de Motivação: 2 a 5 pontos, avaliando
a motivação, objetivo do programa e qualidade
enquanto discente, demonstrando expectativas e
possíveis colaborações durante o programa.

2 a 5 pontos 5



20)  Ser  ou  ter  sido  membro  em colegiado  de
curso  ou  conselho  profissional  (CREA  ou
similar):  3  pontos limitado  a  apenas  1
comprovação

3 pontos

Pontuação Final
candidato:

102 pontos



Análise documentos Dupla Diplomação – Edital 143/2020

Nome do estudante: Luiz Henrique Souza Silva

CORA: 8,34

Item Pontuação máxima Pontuação  obtida
pelo estudante

1) Comprovação de ser ou ter sido bolsista de
iniciação  científica,  extensão,  inovação  ou
ensino com fomento externo: CAPES, CNPq ou
FAPEMIG:  15  pontos (apenas  1  participação
será considerada, sendo esta já concluída ou ter
no mínimo 3 meses de participação);

15

2) Comprovação de ser ou ter sido bolsista de
iniciação científica, extensão (incluindo Empresa
Júnior),  inovação,  ou  ensino  com  fomento
interno:  10 pontos (apenas 1 participação será
considerada, sendo esta já concluída ou ter no
mínimo 3 meses de participação);

10 10

3)  Participação  como voluntário  em projeto  de
pesquisa  através  do  Programa  Institucional
Voluntário de Iniciação Científica, sem bolsa, de
acordo  com  Resolução  069/2015  do
IFSULDEMINAS,  de  17/12/2015:  6  pontos
(apenas 1 participação será considerada, sendo
esta já concluída ou ter no mínimo 6 meses de
participação);

6 6

4) Participação como colaborador em projetos de
extensão, ensino, pesquisa ou inovação interno
ou  externos,  sem  bolsa:  3  pontos (apenas  1
participação  será  considerada,  sendo  esta  já
concluída  ou  ter  no  mínimo  3  meses  de
participação);

3

5)  Participação  como  membro  de  Grupo  de
Pesquisa  devidamente  registrado:  5  pontos
(apenas 1 participação será considerada, sendo
esta já concluída ou ter no mínimo 3 meses de
participação);

5

6)  Participação  como  membro  da  Comissão
Organizadora  de  eventos  de  Extensão
devidamente registrados: 3 pontos ( limitado a 3
participações)

3 cada
9 total

3

7)  Participação  como  Palestrante  em  eventos
devidamente registrados: 3 pontos (limitado a 3
participações)

3 cada
9 total

3

8)  Participação  como ministrante  de  aulas  em
curso  devidamente  registrado:  5  pontos
(limitado  a  3  participações  com  carga  horária
mínima de 8 horas)

5 cada
15 total



9)  Comprovação  de  estágio  remunerado  não-
obrigatório concluído na área do curso: 5 pontos
para cada 6 meses de contrato - limitado a 4
estágios, em períodos diferentes;

5 cada
20 total

5

10)  Comprovação  de  estágio  obrigatório  do
curso já concluído: 3 pontos para cada estágio
realizado -  limitado a 4 estágios,  em períodos
diferentes;

3 cada
12 total

11) Comprovação de Apresentador principal  de
trabalho científico (comunicação oral ou pôster)
em  evento  acadêmico  (Seminário,  Simpósio,
Jornada  Científica,  Congresso  etc):  5  pontos
por apresentação, limitado a 5 comprovações.

5 cada
25 total

5

12)  Comprovação  em  participações  em
congressos  ou  eventos  de  caráter  científico
RELACIONADOS  AO  CURSO  DO
CANDIDATO:  2  pontos  por  participação –

(máximo  de  8  certificados  serão  pontuados)  –
certificados que não tenham relação com o curso
de  graduação  do  candidato  não  serão
pontuados;

2 cada

16 total

16

13) Certificado de conclusão de curso de língua
inglesa  em  Cursos  de  Idiomas,  contabilizando
cursos com carga horária mínima de 40 horas: 5
pontos; limitado a apenas um comprovante.

5 pontos 5

14)  Comprovante  de  proficiência  em  língua
inglesa  válido,  emitido  a  partir  de  2018:  10
pontos; limitado a apenas um comprovante.

10 pontos 10

15) Comprovação de ser ou ter sido monitor de
disciplina  referente  ao  curso  no  qual  está
matriculado:  5  pontos cada,  limitado  a  2
monitorias.  Será  considerada  a  monitoria  já
concluída (acima de 3 meses de atuação) ou ter
no mínimo 3 meses de atuação como monitor
em programa ainda em execução;

5 cada
10 total

10

16) Ter cursado todo o ensino médio em escola
pública,  mediante  apresentação  da  cópia  do
Histórico Escolar do Ensino Médio: 5 pontos.

5 pontos 5

17)  Estar  matriculado  e  frequente  ou  ter
concluído  algum  curso  de  idiomas  via  CELIN
Idiomas do IFSULDEMINAS: 8 pontos.

8 pontos

18)  Estar  matriculado  e  frequente  ou  ter
concluído  o  curso  de  inglês  via  Inglês  sem
Fronteiras  ofertado  pela  plataforma  EaD  do
IFSULDEMINAS: 8 pontos.

8 pontos 8

19) Carta de Motivação: 2 a 5 pontos, avaliando
a motivação, objetivo do programa e qualidade
enquanto discente, demonstrando expectativas e
possíveis colaborações durante o programa.

2 a 5 pontos 5



20)  Ser  ou  ter  sido  membro  em colegiado  de
curso  ou  conselho  profissional  (CREA  ou
similar):  3  pontos limitado  a  apenas  1
comprovação

3 pontos

Pontuação Final
candidato:

91 pontos



Análise documentos Dupla Diplomação – Edital 143/2020

Nome do estudante: Pamela Mayara Garcia Xavier

CORA: 7,1

Item Pontuação máxima Pontuação  obtida
pelo estudante

1) Comprovação de ser ou ter sido bolsista de
iniciação  científica,  extensão,  inovação  ou
ensino com fomento externo: CAPES, CNPq ou
FAPEMIG:  15  pontos (apenas  1  participação
será considerada, sendo esta já concluída ou ter
no mínimo 3 meses de participação);

15

2) Comprovação de ser ou ter sido bolsista de
iniciação científica, extensão (incluindo Empresa
Júnior),  inovação,  ou  ensino  com  fomento
interno:  10 pontos (apenas 1 participação será
considerada, sendo esta já concluída ou ter no
mínimo 3 meses de participação);

10 10

3)  Participação  como voluntário  em projeto  de
pesquisa  através  do  Programa  Institucional
Voluntário de Iniciação Científica, sem bolsa, de
acordo  com  Resolução  069/2015  do
IFSULDEMINAS,  de  17/12/2015:  6  pontos
(apenas 1 participação será considerada, sendo
esta já concluída ou ter no mínimo 6 meses de
participação);

6 6

4) Participação como colaborador em projetos de
extensão, ensino, pesquisa ou inovação interno
ou  externos,  sem  bolsa:  3  pontos (apenas  1
participação  será  considerada,  sendo  esta  já
concluída  ou  ter  no  mínimo  3  meses  de
participação);

3 3

5)  Participação  como  membro  de  Grupo  de
Pesquisa  devidamente  registrado:  5  pontos
(apenas 1 participação será considerada, sendo
esta já concluída ou ter no mínimo 3 meses de
participação);

5

6)  Participação  como  membro  da  Comissão
Organizadora  de  eventos  de  Extensão
devidamente registrados: 3 pontos ( limitado a 3
participações)

3 cada
9 total

7)  Participação  como  Palestrante  em  eventos
devidamente registrados: 3 pontos (limitado a 3
participações)

3 cada
9 total

9

8)  Participação  como ministrante  de  aulas  em
curso  devidamente  registrado:  5  pontos
(limitado  a  3  participações  com  carga  horária
mínima de 8 horas)

5 cada
15 total

10



9)  Comprovação  de  estágio  remunerado  não-
obrigatório concluído na área do curso: 5 pontos
para cada 6 meses de contrato - limitado a 4
estágios, em períodos diferentes;

5 cada
20 total

10)  Comprovação  de  estágio  obrigatório  do
curso já concluído: 3 pontos para cada estágio
realizado -  limitado a 4 estágios,  em períodos
diferentes;

3 cada
12 total

3

11) Comprovação de Apresentador principal  de
trabalho científico (comunicação oral ou pôster)
em  evento  acadêmico  (Seminário,  Simpósio,
Jornada  Científica,  Congresso  etc):  5  pontos
por apresentação, limitado a 5 comprovações.

5 cada
25 total

12)  Comprovação  em  participações  em
congressos  ou  eventos  de  caráter  científico
RELACIONADOS  AO  CURSO  DO
CANDIDATO:  2  pontos  por  participação –

(máximo  de  8  certificados  serão  pontuados)  –
certificados que não tenham relação com o curso
de  graduação  do  candidato  não  serão
pontuados;

2 cada

16 total

16

13) Certificado de conclusão de curso de língua
inglesa  em Cursos  de  Idiomas,  contabilizando
cursos com carga horária mínima de 40 horas: 5
pontos; limitado a apenas um comprovante.

5 pontos 5

14)  Comprovante  de  proficiência  em  língua
inglesa  válido,  emitido  a  partir  de  2018:  10
pontos; limitado a apenas um comprovante.

10 pontos

15) Comprovação de ser ou ter sido monitor de
disciplina  referente  ao  curso  no  qual  está
matriculado:  5  pontos cada,  limitado  a  2
monitorias.  Será  considerada  a  monitoria  já
concluída (acima de 3 meses de atuação) ou ter
no mínimo 3 meses de atuação como monitor
em programa ainda em execução;

5 cada
10 total

5

16) Ter cursado todo o ensino médio em escola
pública,  mediante  apresentação  da  cópia  do
Histórico Escolar do Ensino Médio: 5 pontos.

5 pontos 5

17)  Estar  matriculado  e  frequente  ou  ter
concluído  algum  curso  de  idiomas  via  CELIN
Idiomas do IFSULDEMINAS: 8 pontos.

8 pontos

18)  Estar  matriculado  e  frequente  ou  ter
concluído  o  curso  de  inglês  via  Inglês  sem
Fronteiras  ofertado  pela  plataforma  EaD  do
IFSULDEMINAS: 8 pontos.

8 pontos 8

19) Carta de Motivação: 2 a 5 pontos, avaliando
a motivação, objetivo do programa e qualidade
enquanto discente, demonstrando expectativas e
possíveis colaborações durante o programa.

2 a 5 pontos 5



20)  Ser  ou  ter  sido  membro  em colegiado  de
curso  ou  conselho  profissional  (CREA  ou
similar):  3  pontos limitado  a  apenas  1
comprovação

3 pontos

Pontuação Final
candidato:

85 pontos



Análise documentos Dupla Diplomação – Edital 143/2020

Nome do estudante: Júlio César da Silva

CORA: 8,10

Item Pontuação máxima Pontuação  obtida
pelo estudante

1) Comprovação de ser ou ter sido bolsista de
iniciação  científica,  extensão,  inovação  ou
ensino com fomento externo: CAPES, CNPq ou
FAPEMIG:  15  pontos (apenas  1  participação
será considerada, sendo esta já concluída ou ter
no mínimo 3 meses de participação);

15

2) Comprovação de ser ou ter sido bolsista de
iniciação científica, extensão (incluindo Empresa
Júnior),  inovação,  ou  ensino  com  fomento
interno:  10 pontos (apenas 1 participação será
considerada, sendo esta já concluída ou ter no
mínimo 3 meses de participação);

10

3)  Participação  como voluntário  em projeto  de
pesquisa  através  do  Programa  Institucional
Voluntário de Iniciação Científica, sem bolsa, de
acordo  com  Resolução  069/2015  do
IFSULDEMINAS,  de  17/12/2015:  6  pontos
(apenas 1 participação será considerada, sendo
esta já concluída ou ter no mínimo 6 meses de
participação);

6

4) Participação como colaborador em projetos de
extensão, ensino, pesquisa ou inovação interno
ou  externos,  sem  bolsa:  3  pontos (apenas  1
participação  será  considerada,  sendo  esta  já
concluída  ou  ter  no  mínimo  3  meses  de
participação);

3

5)  Participação  como  membro  de  Grupo  de
Pesquisa  devidamente  registrado:  5  pontos
(apenas 1 participação será considerada, sendo
esta já concluída ou ter no mínimo 3 meses de
participação);

5

6)  Participação  como  membro  da  Comissão
Organizadora  de  eventos  de  Extensão
devidamente registrados: 3 pontos ( limitado a 3
participações)

3 cada
9 total

7)  Participação  como  Palestrante  em  eventos
devidamente registrados: 3 pontos (limitado a 3
participações)

3 cada
9 total

8)  Participação  como ministrante  de  aulas  em
curso  devidamente  registrado:  5  pontos
(limitado  a  3  participações  com  carga  horária
mínima de 8 horas)

5 cada
15 total



9)  Comprovação  de  estágio  remunerado  não-
obrigatório concluído na área do curso: 5 pontos
para cada 6 meses de contrato - limitado a 4
estágios, em períodos diferentes;

5 cada
20 total

10)  Comprovação  de  estágio  obrigatório  do
curso já concluído: 3 pontos para cada estágio
realizado -  limitado a 4 estágios,  em períodos
diferentes;

3 cada
12 total

3

11) Comprovação de Apresentador principal  de
trabalho científico (comunicação oral ou pôster)
em  evento  acadêmico  (Seminário,  Simpósio,
Jornada  Científica,  Congresso  etc):  5  pontos
por apresentação, limitado a 5 comprovações.

5 cada
25 total

5

12)  Comprovação  em  participações  em
congressos  ou  eventos  de  caráter  científico
RELACIONADOS  AO  CURSO  DO
CANDIDATO:  2  pontos  por  participação –

(máximo  de  8  certificados  serão  pontuados)  –
certificados que não tenham relação com o curso
de  graduação  do  candidato  não  serão
pontuados;

2 cada

16 total

16

13) Certificado de conclusão de curso de língua
inglesa  em Cursos  de  Idiomas,  contabilizando
cursos com carga horária mínima de 40 horas: 5
pontos; limitado a apenas um comprovante.

5 pontos 5

14)  Comprovante  de  proficiência  em  língua
inglesa  válido,  emitido  a  partir  de  2018:  10
pontos; limitado a apenas um comprovante.

10 pontos

15) Comprovação de ser ou ter sido monitor de
disciplina  referente  ao  curso  no  qual  está
matriculado:  5  pontos cada,  limitado  a  2
monitorias.  Será  considerada  a  monitoria  já
concluída (acima de 3 meses de atuação) ou ter
no mínimo 3 meses de atuação como monitor
em programa ainda em execução;

5 cada
10 total

5

16) Ter cursado todo o ensino médio em escola
pública,  mediante  apresentação  da  cópia  do
Histórico Escolar do Ensino Médio: 5 pontos.

5 pontos

17)  Estar  matriculado  e  frequente  ou  ter
concluído  algum  curso  de  idiomas  via  CELIN
Idiomas do IFSULDEMINAS: 8 pontos.

8 pontos

18)  Estar  matriculado  e  frequente  ou  ter
concluído  o  curso  de  inglês  via  Inglês  sem
Fronteiras  ofertado  pela  plataforma  EaD  do
IFSULDEMINAS: 8 pontos.

8 pontos 8

19) Carta de Motivação: 2 a 5 pontos, avaliando
a motivação, objetivo do programa e qualidade
enquanto discente, demonstrando expectativas e
possíveis colaborações durante o programa.

2 a 5 pontos 5



20)  Ser  ou  ter  sido  membro  em colegiado  de
curso  ou  conselho  profissional  (CREA  ou
similar):  3  pontos limitado  a  apenas  1
comprovação

3 pontos

Pontuação Final
candidato:

47 pontos



Análise documentos Dupla Diplomação – Edital 143/2020 

Nome do estudante: Ana Luiza de Souza Barbosa 

CORA: 7,5 

Item 
Pontuação máxima Pontuação obtida 

pelo estudante 

1) Comprovação de ser ou ter sido bolsista de 

iniciação científica, extensão, inovação ou 

ensino com fomento externo: CAPES, CNPq ou 

FAPEMIG: 15 pontos (apenas 1 participação 

será considerada, sendo esta já concluída ou ter 

no mínimo 3 meses de participação); 

15  

2) Comprovação de ser ou ter sido bolsista de 

iniciação científica, extensão (incluindo Empresa 

Júnior), inovação, ou ensino com fomento 

interno: 10 pontos (apenas 1 participação será 

considerada, sendo esta já concluída ou ter no 

mínimo 3 meses de participação); 

10  

3) Participação como voluntário em projeto de 

pesquisa através do Programa Institucional 

Voluntário de Iniciação Científica, sem bolsa, de 

acordo com Resolução 069/2015 do 

IFSULDEMINAS, de 17/12/2015: 6 pontos 

(apenas 1 participação será considerada, sendo 

esta já concluída ou ter no mínimo 6 meses de 

participação); 

6 6 

4) Participação como colaborador em projetos de 

extensão, ensino, pesquisa ou inovação interno 

ou externos, sem bolsa: 3 pontos (apenas 1 

participação será considerada, sendo esta já 

concluída ou ter no mínimo 3 meses de 

participação); 

3 3 

5) Participação como membro de Grupo de 

Pesquisa devidamente registrado: 5 pontos 

(apenas 1 participação será considerada, sendo 

esta já concluída ou ter no mínimo 3 meses de 

participação); 

5  

6) Participação como membro da Comissão 

Organizadora de eventos de Extensão 

devidamente registrados: 3 pontos ( limitado a 3 

participações) 

3 cada 

9 total 

3 

7) Participação como Palestrante em eventos 

devidamente registrados: 3 pontos (limitado a 3 

participações) 

3 cada 

9 total 

3 

8) Participação como ministrante de aulas em 

curso devidamente registrado: 5 pontos 

(limitado a 3 participações com carga horária 

5 cada 

15 total 

 



mínima de 8 horas) 

9) Comprovação de estágio remunerado não-

obrigatório concluído na área do curso: 5 pontos 

para cada 6 meses de contrato - limitado a 4 

estágios, em períodos diferentes; 

5 cada 

20 total 

 

10) Comprovação de estágio obrigatório do 

curso já concluído: 3 pontos para cada estágio 

realizado - limitado a 4 estágios, em períodos 

diferentes; 

3 cada 

12 total 

 

11) Comprovação de Apresentador principal de 

trabalho científico (comunicação oral ou pôster) 

em evento acadêmico (Seminário, Simpósio, 

Jornada Científica, Congresso etc): 5 pontos 

por apresentação, limitado a 5 comprovações. 

5 cada 

25 total 

 

12) Comprovação em participações em 

congressos ou eventos de caráter científico 

RELACIONADOS AO CURSO DO 

CANDIDATO: 2 pontos por participação – 

(máximo de 8 certificados serão pontuados) – 

certificados que não tenham relação com o 

curso de graduação do candidato não serão 

pontuados; 

2 cada 

 

16 total 

16 

13) Certificado de conclusão de curso de língua 

inglesa em Cursos de Idiomas, contabilizando 

cursos com carga horária mínima de 40 horas: 5 

pontos; limitado a apenas um comprovante. 

5 pontos 5 

14) Comprovante de proficiência em língua 

inglesa válido, emitido a partir de 2018: 10 

pontos; limitado a apenas um comprovante. 

10 pontos 10 

15) Comprovação de ser ou ter sido monitor de 

disciplina referente ao curso no qual está 

matriculado: 5 pontos cada, limitado a 2 

monitorias. Será considerada a monitoria já 

concluída (acima de 3 meses de atuação) ou ter 

no mínimo 3 meses de atuação como monitor 

em programa ainda em execução; 

5 cada 

10 total 

 

16) Ter cursado todo o ensino médio em escola 

pública, mediante apresentação da cópia do 

Histórico Escolar do Ensino Médio: 5 pontos. 

5 pontos  

17) Estar matriculado e frequente ou ter 

concluído algum curso de idiomas via CELIN 

Idiomas do IFSULDEMINAS: 8 pontos. 

8 pontos  

18) Estar matriculado e frequente ou ter 

concluído o curso de inglês via Inglês sem 

Fronteiras ofertado pela plataforma EaD do 

IFSULDEMINAS: 8 pontos. 

8 pontos 8 

19) Carta de Motivação: 2 a 5 pontos, avaliando 

a motivação, objetivo do programa e qualidade 

2 a 5 pontos 5 



enquanto discente, demonstrando expectativas e 

possíveis colaborações durante o programa. 

20) Ser ou ter sido membro em colegiado de 

curso ou conselho profissional (CREA ou 

similar): 3 pontos limitado a apenas 1 

comprovação 

3 pontos  

 Pontuação Final 

candidato: 

59 pontos 

 

 


