
 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

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

GERAIS 

 

Edital n° 161 de 10 de outubro de 2019 

 

CHAMADA PARA INGRESSO EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM 

DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA MODALIDADE 

EAD EM POLOS LOCALIZADOS NOS CAMPI DO IFSULDEMINAS 

 

O Reitor Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul de Minas Gerais 

(IFSULDEMINAS) faz saber, por meio deste edital, as condições para realização de pré-matrícula 

dos candidatos à ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência na Educação Pro-

fissional e Tecnológica, ofertado de maneira excepcional como parte das ações integrantes do Pro-

grama de Apoio à Formação Docente no IFSULDEMINAS, com objetivo maior de proporcionar 
aos docentes da Instituição o cumprimento do artigo 40, § 2º, inciso I da Resolução CEB/CNE 

06/2012. 

 

1. Do Cronograma 

 

1.1 O cronograma do presente Edital obedecerá às datas previstas no Quadro 1, sendo que a Comis-

são de Execução do Edital poderá, a qualquer tempo, desde que haja justificativa e interesse públi-

cos, realizar alterações, que serão publicadas na página eletrônica do Edital. 

 

Quadro 1 - Cronograma Previsto para o Processo Seletivo 

EVENTO DATA/PERÍODO 

Lançamento do Edital 10/10/2019 

Pré-Matrícula dos candidatos, com entrega de 

documentação nos postos de coleta 
De 21/10/2019 a 25/10/2019 

Divulgação do Resultado dos candidatos com 

Pré-Matrícula efetivada 
29/10/2019 

Prazo para envio de recursos contra o resultado 30/10/2019 até às 18h00 

Divulgação do Resultado dos candidatos com 

Pré-Matrícula Efetivada após julgamento dos 

recursos e de quadro de vagas remanescentes. 

31/10/2019 

Pré-Matrícula para preenchimento de vagas re-

manescentes. 
De 01/11/2019 a 08/11/2019 

Divulgação do Resultado dos candidatos com 

Pré-Matrícula Efetivada após preenchimento 

das vagas remanescentes. 

12/11/2019 

Prazo para envio de recursos contra o resultado 13/11/2019 até às 18h00 

Resultado Final  14/11/2019 

Início do Curso 16/11/2019 

 

 



2. Das Vagas e do Preenchimento das Vagas 

 

2.1 Serão ofertadas 300 vagas para o curso de que trata o presente edital, distribuídas, conforme 

demanda, nos campi (polos) Carmo de Minas, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Po-

ços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações. 

 

2.2 Para realizar a pré-matrícula, o candidato deverá ter vínculo empregatício com IFSULDEMI-

NAS, ter concluído curso de Graduação até a data da pré-matrícula, comprovado mediante Históri-

co Escolar ou declaração de conclusão, e não estar matriculado, até a data de publicação deste edi-

tal, em nenhum outro curso ou programa de apoio à formação docente executado pelo IFSULDE-
MINAS com o intuito de dar atendimento artigo 40, § 2º, inciso I da Resolução CEB/CNE 06/2012. 

 

2.2 As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e entrega de documentação dos candidatos 

aptos à participação nos postos de coleta, tendo prioridade de pré-matrícula os seguintes casos: 

 

a) Docentes efetivos do IFSULDEMINAS que não possuam curso de Licenciatura; 

b) Demais servidores efetivos do IFSULDEMINAS; 

c) Demais colaboradores do IFSULDEMINAS; 

 

2.3 Após o primeiro período de realização de pré-matrículas, um novo quadro de vagas será divul-

gado pela Comissão de Execução do Edital para o preenchimento de eventuais vagas remanescen-

tes, que serão destinadas ao público geral. 

 

3. Das Pré-Matrículas 

 

3.1 As pré-matrículas serão gratuitas e presenciais, até o limite das vagas disponíveis, e poderão ser 

realizadas no período descrito no Quadro 1 (item 1.1) nos postos de coleta dos campi do IFSUDE-

MINAS, nos endereços e nos horários constantes no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Endereço e horário de funcionamento dos Polos de Apoio Presencial 
Polo Posto de Coleta Horário 

Campus Avançado de Carmo de Minas Secretaria do Campus 08h às 22h 

Campus Inconfidentes 
DDE (Diretoria de Desenvolvimento 

Educacional), situada na Fazenda Escola 

07h às 11h, 13h às 

17h e 19h às 22h 

Campus Machado Secretaria Acadêmica 07h às 17h 

Campus Muzambinho Setor de Orientação Educacional (SOE)  
07h às 11h e  

13h às 17h 

Campus Passos Recepção do Campus 09h às 17h 

Campus Poços de Caldas Diretoria de Desenvolvimento de Ensino 09h às 17h 

Campus Pouso Alegre Diretoria de Desenvolvimento de Ensino 09h às 17h 

Campus Avançado de Três Corações Sala de Coordenação de Curso/DDE 09h às 18h 

 

3.2 Para efetivação da pré-matrícula, o candidato deverá se dirigir ao polo (campus) de interesse 

munido da seguinte documentação, que deverá ser entregue, em envelope lacrado, no posto de cole-

ta do campus escolhido pelo candidato: 

 

a) Duas cópias da Ficha de Requerimento de Matrícula (Disponível no Anexo I deste edital), 

sendo que uma das cópias deverá estar do lado de fora do envelope e servirá para protocolo 

da entrega da documentação e ficará em poder do candidato. 

b) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

c) Cópia da Carteira de Identidade (RG); 

d) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

e) Cópia do Título Eleitoral; 



f) Cópia do Certificado de Alistamento Militar, para candidatos do sexo masculino maiores de 

18 anos; 

g) Cópia do Histórico Escolar ou Comprovante de Conclusão da Graduação; 

h) Cópia do Comprovante de Residência atual; 

i) 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes e iguais. 

 

3.3 Não terá o direito à vaga o candidato que não comparecer no prazo estabelecido ou não apresen-

tar todos os documentos indicados neste edital. 

 

3.4 Nas localidades em que houver feriado municipal que coincida com os períodos de pré-

matrículas, o dia do feriado deverá ser desconsiderado, sendo que as pré-matrículas só poderão ser 

realizadas em dias úteis. 

 

3.5 Os servidores que atenderão nos postos de coleta não farão nenhum tipo de conferência na do-

cumentação entregue pelos candidatos, sendo que toda a conferência será realizada pela Comissão 

de Execução do Edital, na Reitoria do IFSULDEMINAS. 

 

3.6 Serão considerados pré-matriculados e constarão na lista de resultados os candidatos que, após a 

conferência, estiverem com sua documentação em pleno acordo com o estipulado por este edital. 

 

5 Dos Resultados Oficiais 

 

5.1 Os Resultados Oficiais serão publicados nas datas constantes no “Quadro 1 – Cronograma” no 

endereço eletrônico do IFSULDEMINAS. 

 

5.2 Sob nenhuma hipótese será fornecido qualquer tipo de resultado do Processo de que trata este 

Edital por telefone, e-mail, fax ou qualquer outro meio de contato que não sejam as publicações na 

página eletrônica. 

 

6 Dos Recursos 

 
6.1 Facultar-se-á ao candidato dirigir-se à Comissão de Execução do Edital, nos prazos estabeleci-
dos no cronograma (Quadro 1), através de e-mail a ser enviado ao endereço eletrônico edi-
tais.ead@ifsuldeminas.edu.br, com o título: Recurso Edital 161/2019, devendo o candidato enviar 
como anexo em formato PDF, o formulário de recursos disponível no anexo II deste edital, devida-
mente preenchido. 
 

6.1.1 Qualquer recurso que seja encaminhado fora dos padrões acima será desconsiderado pe-
la Comissão de Execução do Edital. 

 
6.2 Admitir-se-á um único recurso por candidato; 
 
6.3 Não será aceita, sob qualquer pretexto, para fundamentar o recurso, a anexação de documentos 
não apresentados no ato da inscrição para o certame; 
 
6.4 Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso julgado e não caberá recurso contra o resul-
tado final. 
 

7 Da Matrícula 

 

7.1 A matrícula somente será efetivada após decorrido o período de ambientação nos cursos e após a 

conferência pelo setor de registro acadêmico do programa de toda a documentação entregue pelo 

candidato no ato da pré-matrícula.  

 



7.2 Caso ocorra a constatação de qualquer irregularidade na documentação entregue, a Seção de 

Registros Escolares poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, bem como o envio de documen-

tação complementar, ou, ainda, se for o caso, cancelar a matrícula a qualquer momento.  

 

7.2.1 Caso tenha sua matrícula cancelada, o candidato será comunicado do cancelamento pelo 

e-mail informado no ato da pré-matrícula. 

 

 

7 Das Disposições finais 

 

7.1 O candidato inscrito assume a aceitação total e incondicional das normas constantes neste edital 

e demais expedientes relacionados a este Processo Seletivo. 

 

7.2 Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos na inscrição, na 

realização da matrícula, ficando, inclusive, sujeito a outras sanções e penalidades previstas em lei. 

 

7.3 A apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da pré-matrícula 

ou a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sendo que o IFSULDEMINAS não 

se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e/ou endereços incorre-

tos ou incompletos fornecidos pelo candidato. 

 

7.4 Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares que 

vierem a ser publicados pelo IFSULDEMINAS, bem como informações apresentadas na página do 

campus e demais documentos referentes a este Processo Seletivo. 

 

7.5 Ocorrendo motivo de força maior que determine perda total ou parcial irreparável do concurso, 

antes ou após sua realização, o IFSULDEMINAS reserva a si o direito de cancelar ou substituir da-

tas. 

 

7.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo de que trata este edital. 

 

7.7 Para o conhecimento de todos o presente edital será afixado em lugar próprio, publicado no en-

dereço eletrônico do IFSULDEMINAS. 

 

7.8 Dúvidas sobre o presente edital podem ser esclarecidas no telefone 3449-6261 de segunda a sex-

ta das 07h às 19h. 

 

 

 

Pouso Alegre, 10 de outubro de 2019 

 

 

 

 

Cleber Avila Barbosa1 

Reitor Substituto do IFSULDEMINAS 

 

 

 

 

                                                 
1 A versão original deste edital, com assinatura do Reitor Substituto está disponível na Diretoria de Educação à Distân-

cia do IFSULDEMINAS, situada na Av. Vicente Simões, 111, Bairro Nova Pouso Alegre – Pouso Alegre, MG. 
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Edital n° 161 de 10 de outubro de 2019 

 

ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 

 

ESPELICALIZAÇÃO LATO SENSU EM DOCÊNCIA  

NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
Campus/Polo em que realizará os encontros presenciais: 

 
Nome completo: 

 
Sexo: 

 
Nacionalidade: Naturalidade: 

 
Data de Nascimento: 

 
Estado Civil: 

 
Cargo no IFSULDEMINAS: 

 
Unidade de Lotação (campus): 

 
N° da Matrícula SIAPE: 

 
Número de Identidade: 

 
UF: 

 
Data de expedição: 

 
CPF: 

 
Nome da mãe: 

 
Nome do pai: 

 
Endereço Residencial: 

 

Bairro 

e-mail: 

 

Apresenta alguma deficiência ou necessidade específica? 

 

O pré-matriculado declara estar ciente de que: 

 

1) Sua documentação comprobatória será avaliada pela Comissão de Execução do Edital. 

2) Mesmo a pré-matrícula dando direito a iniciar o curso, sua matrícula só será efetivada após a reavaliação e va-

lidação da documentação. 

3) Que poderá, a qualquer tempo, receber do ofertante convocação para apresentação de documentos comple-

mentares e que, não o fazendo, terá sua matrícula indeferida e será desligado do curso.  
 

 

 

 

 

  



/                            / 

Data Assinatura do Requente Coordenação de Registro Acadêmico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

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

GERAIS 

 

Edital n° 161 de 10 de outubro de 2019 

 

ANEXO II 

 

 

RECURSO 

 

PARA: Comissão de Execução do Edital 162 

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________ 

RG: _____________________________ CPF: __________________________________________ 

E-MAIL DO CANDIDATO:_________________________________________________________ 

CURSO PARA O QUAL SE INSCREVEU: ____________________________________________ 

POLO DE OFERTA_______________________________________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA PARA O QUAL SE ENCAMINHA ESTE RECURSO: 

 _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________, ______de____________________ de_________. 

 

 

 



_____________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 


