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EDITAL Nº56/2022/GAB/IFSULDEMINAS

25 de fevereiro de 2022 

INSCRIÇÕES PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE CORTE E 

COSTURA PELO PROJETO CAPACITA SUL DE MINAS

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), 

pelo presente edital, torna público que, no período de 01 a 10 de março de 2022, as pessoas interessadas em 

ingressar no curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Corte e Costura, na modalidade presencial, 

poderão realizar inscrições conforme descrito neste edital, com aulas previstas para início no dia 14 de março 

de 2022, por meio do projeto "Capacita Sul de Minas", processo nº 23501.000388.2021-36.

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

Não é permitido realizar o curso em duas turmas ao mesmo tempo. Se inscrito e selecionado em 

duas turmas, a instituição reserva-se no direito de matriculá-lo em apenas um.

2. Caso seja selecionado e matriculado em mais de um curso por este edital, poderá ter uma das 

matrículas invalidada ou cancelada.

3. O quadro de vagas e as informações sobre o curso estão disponíveis no Anexo I deste edital.

4. A inscrição poderá ser realizada por meio eletrônico no site portal.ifsuldeminas.edu.br.

5. Requisitos para inscrição

a. Possuir número do CPF e Documento de Identidade;

b. Possuir escolaridade mínima de Ensino Fundamental Incompleto;

c. Deve preencher e responder todas as perguntas do formulário de inscrição.

6. O candidato receberá uma cópia ou comprovante da inscrição.

7. A forma de seleção será por "ordem de inscrição". O IFSULDEMINAS divulgará a lista dos candidatos 

contemplados no endereço eletrônico portal.ifsuldeminas.edu.br, no dia 11/03/2022, bem como a lista de 

candidatos em cadastro reserva.

8. O IFSULDEMINAS providenciará a matrícula dos contemplados nos cursos e o estudante deverá enviar a 

seguinte documentação, por meio digital ou físico, em período a ser determinado após a matrícula: 

a. Documento de Identidade (RG ou CNH);

b. Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c. Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental Incompleto ou grau acima (declaração, 

certificado ou histórico) ou autodeclaração de escolaridade em modelo a ser fornecido.

d. Comprovante de endereço; e

e. Termo de compromisso a ser disponibilizado.

9. Se constatada alguma 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.

10. Caso não seja preenchido o número de vagas disponibilizadas, serão realizadas novas chamadas 

posteriormente, no site portal.ifsuldeminas.edu.br e poderá haver contato por e-mail ou mensagem de 

SMS com os candidatos na lista de espera.

11. As inscrições, bem como os cursos FIC do IFSULDEMINAS são públicos e gratuitos. As aulas práticas 

serão realizadas nas dependências do IFSULDEMINAS ou de instituições parceiras, respeitando o 



distanciamento social e os protocolos de segurança estabelecidos pela instituição ou pelas autoridades. 

O descumprimento das normas sanitárias acarretará o desligamento do aluno.

12. Para receber o certificado o estudante deverá atingir média mínima de 60% de aproveitamento, 

preencher a avaliação institucional do curso e enviar a documentação solicitada, conforme instruções a 

serem fornecidas posteriormente.

13. O início da oferta do curso poderá ser cancelada ou adiada 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 recursos financeiros.

14. A abertura de turmas para oferta estará condicionada ao preenchimento de 75% das vagas ofertadas em 

cada turma.

15. Os cursos serão realizados no período de março e abril de 2022 , podendo ser antecipado ou prorrogado 

o término por motivos de força maior.

16. Todas as divulgações e informações sobre esse processo serão divulgadas no site do IFSULDEMINAS.

17. O candidato deve acompanhar todas as informações através do site do IFSULDEMINAS e de seu e-mail. 

Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação.

Pouso Alegre, 25 de fevereiro de 2022.

Marcelo Bregagnoli

Reitor do IFSULDEMINAS

ANEXO I

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Curso Corte e Costura

Objetivo: Capacitar as pessoas a  operacionalizar as principais máquinas de 

costura destinadas a produção de vestuário  em tecido plano (reta, overloques e 

caseadeira e botoneira)  conforme os padrões de segurança, e a utilizar todos os 

recursos tecnológicos disponíveis para produzir peças vestuário em tecido plano 

seguindo os critérios de controle de qualidade.

Componentes Curriculares Carga Horária Total da Disciplina

Empreendedorismo e Gestão 12 horas

Noções básicas de materiais têxteis e corte 18 horas

Noções básicas de costura para tecido plano 70 horas

Total de horas do curso 100 horas

Município Local Turno Vagas
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