
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

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

EDITAL 55/2018
 

CHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÕES COMO CURSISTA NO PROGRAMA INGLÊS
SEM FRONTEIRAS PARA ALUNOS E SERVIDORES DO IFSULDEMINAS 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE  MINAS  GERAIS  (IFSULDEMINAS),  pela  presente  Chamada  Pública,  torna
público  que,  no  período  de  09  de  abril  a  19  de  maio,  os  alunos  regularmente
matriculados  e  servidores,  permanentes,  temporários,  substitutos  e  terceirizados,  do
IFSULDEMINAS,  lotados  em  quaisquer  unidades  da  Instituição,  poderão  realizar
inscrições, via internet, para cadastro nos cursos de Formação Inicial e Continuada Inglês
Básico – Módulo 1, Módulo 2 e Módulo 3 a serem ofertados por esta Instituição de Ensino
de acordo com Termo de Cooperação firmado entre o IFSULDEMINAS e a Secretaria de
Estado de Educação de Minas Gerais. O procedimento para a realização do cadastro e
desenvolvimento dos cursos seguirá as seguintes disposições: 

1. Os cursos Inglês Sem Fronteiras, nos três Módulos, são totalmente gratuitos, ofertados
na  Modalidade  Educação  a  Distância  e  compostos  de  200  horas  de  atividades  em
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

2.  O IFSULDEMINAS ofertará 2.000 (duas mil)  vagas do Módulo 1,  700 (setecentas)
vagas do Módulo 2 e 700 (setecentas) vagas no Módulo 3.

2.1 Devem se inscrever no Módulo 1 os servidores e alunos interessados e que nunca
participaram do curso ou não concluíram as primeiras ofertas.

2.2 Deverão se inscrever no Módulo 2 os servidores e alunos que concluíram o Módulo 1
nas primeiras ofertas realizadas, através do Programa e-Tec Idiomas – Inglês (Primeira
oferta: dez/2014 a maio/2015; Segunda oferta: nov/2015 a março/2016).

2.3 Deverão se inscrever no Módulo 3 os servidores e alunos que concluíram o Módulo 2
nas ofertas realizadas, através do Programa e-Tec Idiomas – Inglês.

3.  A  inscrição  será  efetuada  via  internet,  no  endereço  eletrônico
https://sgc.ifsuldeminas.edu.br  das 13h00 do dia 09 de abril até as 23h59 do dia 19 de
maio de 2018.

https://sgc.ifsuldeminas.edu.br/


 
3.1 Em caso de dúvidas sobre como realizar a inscrição, o candidato pode acompanhar,
por  meio  deste  link,  um  vídeo  explicativo:  https://www.youtube.com/watch?
v=RpNgVs8RrXg&feature=youtu.be

4.  Não  serão  aceitas  as  inscrições  de  candidatos  que  não  informem  ou  informem
incorretamente o número de CPF e o endereço de e-mail.

4.1  É  válido  somente  uma conta de  e-mail  para  cada  candidato.  Duplicidade de e-mail  não
validará a sua inscrição.

5. Serão indeferidas as inscrições que constarem informações incorretas ou inverídicas.

6. O IFSULDEMINAS fará a distribuição de turmas e divulgará no endereço eletrônico
http://ifsuldeminas.edu.br/, a partir do dia 22 de maio, a lista de inscritos aptos a realizar o
curso e suas respectivas turmas.

7.  Caso  haja  número  maior  de  inscritos  que  de  vagas  ofertadas  ou  caso  haja
indisponibilidade de vagas para a localidade do aluno, o IFSULDEMINAS realizá sorteio
público em local, dia e horário a serem oportunamente divulgados.

8.  Tanto as inscrições  e a execução dos cursos Inglês Sem Fronteiras, Módulos I, II  e III são
TOTALMENTE gratuitas.

9. O início da oferta do curso está programado para 04 de junho de 2018 e o término em
01 de dezembro de 2018.

10.  Todas  as  divulgações  e  informações  sobre  esse  processo  serão  divulgadas  no
endereço eletrônico http://portal.ifsuldeminas.edu.br/editais-ead/168-editais-ead-aluno

11.  O  curso  funcionará  no  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem (AVA).  Caso  o  candidato  seja
validado  e  matriculado  no  curso  ele  poderá  acessar  o  curso  no  link  a  seguir:
https://ava.ifsuldeminas.edu.br/course/index.php?categoryid=155

12.  Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares,
comunicados oficiais que vierem a ser publicados pelo IFSULDEMINAS.

13. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Assessoria Internacional
do IFSULDEMINAS.

14. As dúvidas referentes a este edital e no sistema de inscrição poderão ser sanadas pelo e-mail:
d  uvidas.ead@ifsuldeminas.edu.br  

Pouso Alegre, 09 de abril de 2018 
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