
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS 

Avenida Vicente Simões, 1.111, Nova Pouso Alegre - 37553-465 - Pouso Alegre/MG 

 

 
 
ONDE SE LÊ  
 
7. DO LOCAL E FORMATO DO ESTÁGIO  

 
7.1 As atividades relacionadas ao estágio para vaga: 

7.1.1 A Vaga destinada ao Laboratório de Industrialização do Café as atividades              
deverão ocorrer de forma presencial. 
7.1.2 A vaga destinada ao Programa Aprendendo com as Diferenças deverão ocorrer              

de forma remota e eventualmente durante a semana pelo formato presencial. 
 
7.1.3 A vaga destinada ao Apoio pedagógico a Diretoria de Desenvolvimento           
Educacional-DDE deverão ocorrer de forma remota e eventualmente durante a semana           
pelo formato presencial. 
 
7.1.4 A vaga destinada a Coordenadoria de Extensão/ Museu de História Natural “Laércio             
Loures  deverão ocorrer de forma presencial e eventualmente de forma remota. 
 
7.2 O estágio será realizado nos setores/órgãos conforme está descrito no item 1.1. do              
IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho,Reitoria e Campus Inconfidentes. 
 
 

LEIA-SE  
  
7. DO LOCAL E FORMATO DO ESTÁGIO  

 
7.1 As atividades relacionadas ao estágio para vaga: 

7.1.1 A Vaga destinada ao Laboratório de Industrialização do Café as atividades              
deverão ocorrer de forma presencial. 

7.1.2 A vaga destinada ao Programa Aprendendo com as Diferenças deverão ocorrer              
de forma remota e eventualmente durante a semana pelo formato presencial. 
 
7.1.3 A vaga destinada ao Apoio pedagógico a Diretoria de Desenvolvimento           

Educacional-DDE deverão ocorrer de forma remota e eventualmente durante a semana           
pelo formato presencial. 



 
7.1.4 A vaga destinada a Coordenadoria de Extensão/ Museu de História Natural “Laércio             
Loures  deverão ocorrer de forma presencial e eventualmente de forma remota. 
 

7.1. 5 A vaga destinada ao DAE - Diretoria de Assuntos Estudantis deverão ocorrer de                
forma remota e eventualmente durante a semana pelo formato presencial. 
 

 
7.2 O estágio será realizado nos setores/órgãos conforme está descrito no item 1.1. do              
IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho,Reitoria e Campus Inconfidentes. 
 


