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O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
(IFSULDEMINAS), por meio da Coordenadoria Geral de Relações Internacionais e Centro de Línguas,
no uso de suas atribuições, amparado pela Resolução IFSULDEMINAS nº 95/2019, torna público o
processo de seleção de estudantes para participação no curso de Línguas para fins comunicativos.

1. DO CURSO

1.1 O curso ofertado é de Formação Inicial e Continuada (FIC) de “Inglês para fins comunicativos”

1.2 O curso terá a duração total de 30 (trinta horas).

1.3 As aulas acontecerão na modalidade a distância, por meio de uma plataforma virtual, uma vez
por semana.

1.4 O curso é uma parceria entre o IFSULDEMINAS e a Universidad de Cundinamarca (Udec-
Colômbia).

1.5 Para participação do curso, o candidato deverá dispor de meios eletrônicos com acesso à internet,
com recurso de câmera e áudio. O curso é totalmente online e irá explorar a habilidade comunicativa,
por meio da produção oral do participante.

Cronograma do curso English Club – Inglês para fins comunicativos

Dias da semana Terça e quarta-feira, de acordo com o
grupo de estudantes

Número de vagas 44 vagas, sendo 11 estudantes por
grupo

Carga horária diária 2 horas semanais

Carga horária total 30 (trinta) horas

Horário das aulas De acordo com cada grupo criado,
período tarde ou noite

Início 06/10/2020

Final 25/11/2020

2. DO NÚMERO DE VAGAS

2.1 Serão ofertadas 44 vagas, divididos em 4 turmas.

2.2 As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e por campus.

2.3 Para o curso de Inglês cada Campus (Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Pouso Alegre, Poços
de Caldas, Três Corações, Passos e Carmo de Minas) possui 5 vagas e 4 vagas disponibilizadas para
servidores da Reitoria.

2.4 É permitida a inscrição de comunidade externa, respeitando o limite de vagas disponíveis por



campus. No ato da inscrição é obrigatório colocar em qual campus deseja pleitear a vaga.

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

3.1 Ser ou ter sido estudante do IFSULDEMINAS ou ter participado dos cursos via CELIN ou vínculo
externo ao IFSULDEMINAS;

3.2. Maior de 16 anos;

3.3. Possuir inglês básico, comprovado por meio de certificado no momento da inscrição ou matrícula,
equivalente ao nível A1 ou comprovante de que ainda esteja fazendo curso de língua em nível acima
do A1.

3.4 Não é permitido, como comprovante, curso de inglês realizado como disciplina obrigatória em
cursos regulares de ensino.

4. DA INSCRIÇÃO E DURAÇÃO DO CURSO

4.1 As inscrições serão realizadas via formulário eletrônico, disponível no seguinte endereço:
https://forms.gle/LN1YUuBHTksYiMAr5

4.2 O preenchimento do formulário de inscrição é de total responsabilidade do candidato.

4.3 O candidato fará a inscrição a partir de uma conta vinculada ao google, uma vez que necessitará
anexar a documentação na inscrição.

4.4 Não serão aceitas inscrições em que o candidato não tenha preenchido os campos corretamente
ou não anexou o certificado ou declaração solicitada. Nesse caso, a inscrição será automaticamente
indeferida.

Inscrição para o Processo
Seletivo

22/09/2020 até 30/09/2020

Divulgação do resultado 02/10/2020

Início do curso A partir de 06/10/2020 (conforme calendário por grupo)

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 A seleção dos candidatos será realizada considerando a ordem de inscrição dos candidatos, pelo
quantitativo de vagas por unidade do IFSULDEMINAS;

6. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO

6.1 O resultado final com a lista de selecionados será divulgado no endereço eletrônico:
http://portal.ifsuldeminas.edu.br/ no dia 02/10/2020 e por e-mail informado no ato da inscrição.

6.2 O acompanhamento da divulgação do resultado será de inteira responsabilidade do candidato.

7. SOBRE O CURSO

7.1 O curso será totalmente online, sendo necessário a disponibilidade do estudante na terça e
quarta-feira, num total de 4 horas diárias, sendo que 2 horas são para atividades síncronas e as
demais para a execução das atividades extras.

7.2 De acordo com o projeto pedagógico do curso, a aprovação dos estudantes se dará pela presença
nos encontros síncronos de percentual igual ou superior a 75% e realização de todas as atividades
avaliativas programadas pelo professor.

7.3 Toda comunicação realizada pela Coordenação e professor do curso será pelo e-mail informado
no ato da inscrição.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A inscrição do candidato implica a aceitação das normas e condições fixadas nesta chamada.

8.2 Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela Coordenadoria Geral de Relações
Internacionais e Pró-Reitoria de Extensão.

8.3 O IFSULDEMINAS reserva-se ao direito de cancelar, anular ou adiar o Processo de Seleção por

http://portal.ifsuldeminas.edu.br/


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.

8.4 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.

8.5 Não será possível o mesmo candidato fazer os dois cursos. Caso aconteça, ele optará por um
curso.

8.6 Candidatos que já participaram ou evadiram da primeira oferta não poderão participar da
segunda.

8.7 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico
intercional@ifsuldeminas.edu.br
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