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INSCRIÇÃO PARA ALUNOS DO CURSO FIC PILOTAGEM DE DRONES

O Reitor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), pelo
presente edital, torna público que, no período de 17 a 31 de maio de 2021, estarão abertas as inscrições para as pessoas
interessadas em realizar o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) na modalidade a distância (EAD) - Pilotagem de
Drones, ofertado pela Pró-Reitoria de Extensão.

1. A inscrição refere-se ao interesse de vaga para um curso, dentro do número de vagas disponibilizado. 

2. O quadro de vagas, a escolaridade e idade mínima exigida encontra-se disponível no Anexo I deste edital.

3. A         inscrição          será                 efetuada           via                   internet,           pelo                 formulário      
eletrônico https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqMKlTybqc1154I_arbAc1TW7C3a6cQdx4zgGwHvx5EnipcQ/viewform que 
também                       estará   disponível        no                    endereço            eletrônico www.ifsuldeminas.edu.br do
dia 17 ao dia 31 de maio de 2021.

4. Requisitos para inscrição:

      a) Possuir um e-mail válido;

      b) Estar logado numa conta Google;

      c) Estar portando cópia do CPF, RG e comprovante de escolaridade para envio no sistema;

      d) Possuir escolaridade e idade mínima no ato da inscrição;

      e) Deve responder todas as perguntas do formulário e no final clicar em “Enviar”. 

       5. O candidato receberá no seu e-mail uma cópia da inscrição.

       6. Até o término do período de inscrições o candidato poderá editar sua inscrição, caso tenha inserido alguma
informação incorreta. O candidato deverá acessar o comprovante de inscrição recebido em seu e-mail e clicar na opção
"Editar resposta". Não será possível edital a documentação enviada.

       7. A forma de seleção será por "Sorteio Eletrônico". O IFSULDEMINAS divulgará a lista dos candidatos contemplados
no endereço eletrônico www.ifsuldeminas.edu.br, no dia 02 de junho de 2021, bem como a lista de candidatos em
cadastro reserva.

       8. Se constatada irregularidade ou informação inverídica na conferência da documentação enviada pelo candidato,
como idade ou escolaridade mínima insuficientes, o aluno será desligado do curso ou não receberá certificação.

        9. Caso não seja preenchido o número de vagas disponibilizadas, serão realizadas novas chamadas posteriormente, no
site www.ifsuldeminas.edu.br e poderá haver contato por e-mail ou mensagem de SMS com os candidatos na lista de
espera.

       10. Antes de fazer a inscrição, o candidato deve verificar no Anexo I se possui a escolaridade e idade mínima para
realizar o curso.

        11. As inscrições, bem como o curso é gratuito. O Módulo I do curso será ofertado totalmente à distância, através
da plataforma MOODLE. Para receber o certificado o estudante deverá atingir média mínima de 60% de aproveitamento,
preencher a avaliação institucional ao final do curso.

        12. O início da oferta do curso poderá ser cancelada pelo IFSULDEMINAS caso haja interesse da administração ou
indisponibilidade de recursos orçamentários, embora tenha ocorrido o cadastro e a realização da pré-matrícula, ficando o
interessado ciente de que este procedimento não garante a realização do curso, o que se dará apenas mediante
confirmação de disponibilidade orçamentária.

        13.A abertura de turmas para oferta estará condicionada ao preenchimento de 75% vagas ofertadas em cada turma.

        14. O Módulo I do curso será realizado no período de  07 a 28 de junho de 2021, podendo ser adiantado ou
prorrogado o término por motivos de força maior. A inscrição para o Módulo I não garante vaga para o Módulo II. Haverá
nova inscrição e sorteio, em virtude da capacidade de atendimento presencial. Os concluintes serão certificados em cada
Módulo.
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