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INSCRIÇÕES PARA ALUNOS EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
PRESENCIAIS

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 12 de julho a 05
de agosto de 2022, os candidatos interessados em ingressar nos cursos de Formação
Inicial e Continuada (FIC) na modalidade a Presencial poderão realizar inscrições para os
cursos a serem ofertados no segundo semestre de 2022, com aulas previstas para início no
dia 29 de agosto de 2022, por meio do Programa Novos Caminhos/Pronatec.

1. A inscrição refere-se ao interesse de vaga para um curso, dentro do número de
vagas disponibilizado. Não é permitido realizar dois cursos do Programa Novos
Caminhos/Pronatec, mesmo em instituições diferentes, ao mesmo tempo, seja
EaD ou Presencial. A restrição se estende à matriculados no Programa Trilhas
da Educação do Governo de Minas. Se inscrito e selecionado em dois cursos, a
instituição reserva-se no direito de matriculá-lo em apenas um. Será possível no ato
da inscrição indicar uma segunda opção de curso.

2. Caso seja sorteado e matriculado em mais de um curso por este edital, ou já tenha
matrícula ativa no Programa, mesmo que em outra instituição, poderá ter uma das
matrículas invalidada ou cancelada.

3. O quadro com os cursos e as vagas encontra-se disponível no Anexo I deste edital.
4. A inscrição poderá ser efetuada de forma online ou presencialmente em um dos

Polos de Apoio Presencial ou Parceiros, de acordo com a disponibilidade de
atendimento constante no Anexo II, no período de 12/07 a 05/08/2022.
4.1 O link para inscrição online estará disponível no site portal.ifsuldeminas.edu.br
ou pelo acesso direto:
https://suap.ifsuldeminas.edu.br/inscricoesfic/efetuar_inscricao/

5. Requisitos para inscrição:
a. possuir um e-mail válido;
b. estar portando número do CPF;
c. possuir comprovante de endereço;
d. possuir escolaridade mínima de Ensino Fundamental Completo (9º ano) e

idade mínima de 16 no ato da inscrição;

https://suap.ifsuldeminas.edu.br/inscricoesfic/efetuar_inscricao/


e. Deve preencher corretamente o formulário eletrônico ou a ficha de inscrição
disponível no local de inscrição.

6. O candidato receberá no seu e-mail um comprovante da inscrição.
7. Caso o candidato queira fazer alguma correção ou alteração na inscrição, deverá

entrar em contato com o suporte, no link disponível na página de inscrição. Após o
término das inscrições não será possível realizar alterações.

8. A forma de seleção será por "Sorteio Eletrônico", a ser realizado no dia 08 de
agosto de 2022. O IFSULDEMINAS divulgará a lista dos candidatos contemplados
no endereço eletrônico novoscaminhos.ifsuldeminas.edu.br no dia 10 de agosto de
2022, após as 14 horas, bem como a lista de candidatos em cadastro reserva.

9. O IFSULDEMINAS providenciará a matrícula dos contemplados nos cursos e o
estudante deverá enviar a seguinte documentação, por meio digital, 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 Completo (9º ano) ou

grau acima (declaração, certificado ou histórico);
d. Termo de compromisso a ser disponibilizado no Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AVA).

10. Ao estudante regularmente matriculado será fornecido o Auxílio Estudantil, com
objetivo de subsidiar parte dos gastos do estudante com alimentação e transporte no
decorrer do curso. O auxílio estudantil será fornecido diretamente ao estudante, em
conta bancária própria, conforme os dias frequentados e pagos em duas parcelas,
sendo uma na metade e outra no final do curso. O auxílio estudantil será de R$
15,00 por dia frequentado registrado na lista de presença.

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

12. Caso não seja preenchido o número de vagas disponibilizadas, poderão ser
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.

13. O selecionado e matriculado que não comparecer no curso nos 5 primeiros dias
poderá ser desligado do curso e o candidato excedente convocado.

14. As inscrições, bem como os cursos FIC do IFSULDEMINAS são públicos e gratuitos.
Os cursos serão ofertados presencialmente nas unidades sedes ou parceiras. Para
receber o certificado o estudante deverá atingir média mínima de 60% de
aproveitamento, 75% de frequência, preencher a avaliação institucional do curso e
enviar a documentação solicitada, conforme instruções a serem fornecidas
posteriormente.

15. 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.



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

17. Os cursos serão realizados no período de agosto a novembro de 2022, podendo
ser antecipado ou prorrogado o término por motivos de força maior.

18. Os interessados poderão consultar informações detalhadas sobre cada curso
através do Guia Pronatec de Cursos      FIC, disponível    no    endereço:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4126
1-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&Itemid=30192

18. O candidato deve acompanhar todas as informações através do site do
IFSULDEMINAS (portal.ifsuldeminas.edu.br) e do Programa Novos Caminhos
(novoscaminhos.ifsuldeminas.edu.br) e de seu e-mail cadastrado no ato da
inscrição. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação.

Pouso Alegre, 11 de julho de 2022

Marcelo Bregagnoli

Reitor do IFSULDEMINAS

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&Itemid=30192


ANEXO I
CURSOS E VAGAS

Período de realização dos cursos: 29/08 a 30/11/2022

Município Curso Vagas

ALTEROSA
Cuidador de Idoso 30

Cuidador Infantil 30

ANDRELÂNDIA Cuidador de Idoso 35

BOA ESPERANÇA
Cuidador de Idoso 30

Cuidador Infantil 30

CAMBUÍ Cuidador de Idoso 35

CAMPANHA Cuidador de Idoso 35

CARMO DE MINAS Produtor de Derivados do Leite 15

ILICÍNEA

Cuidador de Idoso 35

Costureiro de máquina reta e

overloque
20

INCONFIDENTES Produtor de Derivados do Leite 35

ITAJUBÁ
Cuidador de Idoso 30

Cuidador Infantil 30

MACHADO Produtor de Derivados do Leite 20

MONTE SANTO DE MINAS
Agente de Alimentação Escolar 30

Cuidador de Idoso 30

MUZAMBINHO Produtor de Derivados do Leite 35

PASSOS

Costureiro de máquina reta e

overloque - Turma Tarde
20

Costureiro de máquina reta e

overloque - Turma Noite
20

Cuidador de Idoso 35

POÇOS DE CALDAS
Cuidador de Idoso 35

Copeiro 35

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
Agente de Alimentação Escolar 30

Cuidador de Idoso 30



ANEXO II
LOCAIS DE INSCRIÇÃO/REALIZAÇÃO DOS CURSOS

Município
Nome da Unidade

Parceira
E-mail da Unidade Parceira

Telefone da

Unidade

Parceira

Horário de

Atendimento
Endereço

Alterosa Polo UAB Alterosa alterosapolouab@gmail.com 3532941972 13h  às 16h
Rua: José Joaquim Terra, 65

Bairro Cruzeiro

Andrelândia
Polo UAB de

Andrelândia
polouab@andrelandia.mg.gov.br 3533251747

Segunda a

Quinta: 13h às

21h. Sexta: 13h

às 18h

Rua Dr. Walter Octácilio Silva

1400 Bairro: Santos Dumont

Boa Esperança
Polo UAB Boa

Esperança
poloboaesperanca.mg@gmail.com 3538518073 07h às 17h

Rua Tonico Rodrigues 480 ,

Ozanan, Unidade Caic

Cambuí

Polo de Apoio

Presencial de Cambuí

MG

polouab@prefeituradecambui.mg.gov

.br
3534316693 12h às 21h.

Rua Antônio Alexandre de

Moraes, 39 Centro

Campanha CEMEPRO semedcampanha@gmail.com 3532612431 08h às 16h
Rua Celso Vilhena Mendes, 30

Bairro Xororó

Carmo de Minas

IFSULDEMINAS -

Campus Carmo de

Minas

secretaria.carmodeminas@ifsuldemin

as.edu.br
35998097953 8h às 20h

Av. Murilo Rubião S/N -

Chacrinha

Ilicínea
Polo de Apoio

Presencial de Ilicínea
ilicinea_polouab@yahoo.com.br 3538541238

Segunda a

Sexta das 13h

às 20h

Praça Padre João Lourenço

Leite, 220 - Centro

Inconfidentes

IFSULDEMINAS

Campus

Inconfidentes

patricia.souza@ifsuldeminas.edu.br

ederson.mostre@ifsuldeminas.edu.br

-

Segunda a

Sexta das 17:30

ás 21:30

Local: CGAE - Fazenda

Contato Apoio Administrativo

A/c Patricia

Itajubá

CVT Centro

Vocacional

Tecnológico - Polo de

Itajubá

coordenacaocvtitajuba@gmail.com 35999171271 8h às 20h
Rua Xavier Lisboa, 308 - Porto

Velho

Machado
IFSULDEMINAS -

Campus Machado

cursosfic.machado@ifsuldeminas.edu

.br
35-3295-9735

Segunda a

sexta, de 08:00

às 18:00h

Rodovia Machado-Paraguaçu,

Km 3, Bairro Santo Antônio

Monte Santo de

Minas

Polo Monte Santo de

Minas

poloifsuldeminas@montesantodemin

as.mg.gov.br
3535915194 8h às 17h

Rua Doutor João Ribeiro, 393 -

Centro

Muzambinho

Ifsuldeminas Campus

Muzambinho/

Coordenação Geral

de Extensão

cgex@muz.ifsuldeminas.edu.br 3535715060

18:00 às 22:30

De segunda à

sexta.

Estrada Muzambinho, km 35.

Bairro Morro Preto

Passos
IFSULDEMINAS -

Campus Passos
cursosfic.proex@ifsuldeminas.edu.br 3535294887 07h às 19h Rua da Penha, 290

Poços de Caldas

IFSULDEMINAS

Campus Poços de

Caldas

novoscaminhos.pocos@ifsuldeminas.

edu.br (35) 3697-4950

Seg a Quarta

das 19 às 23hs

Quintas e

sextas 19 às

22hs

Avenida Dirce Pereira Rosa, nº

300, Bairro Jardim Esperança -

Laboratório de informática - 2º

piso Blc Administrativo

Pouso Alegre
IFSULDEMINAS -

Campus Pouso Alegre
fic.pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br 353426622 9 h às 18 h

Avenida Maria da Conceição

Santos, 900. Bairro Parque Real

Pouso Alegre/MG

mailto:patricia.souza@ifsuldeminas.edu.br
mailto:ederson.mostre@ifsuldeminas.edu.br


São Sebastião do

Paraíso

Polo e-Tec São

Sebastião do Paraíso
secretaria.etec@ssparaiso.mg.gov.br 3535391101 09h às 16h

Praça da Saudade, 105

(Pracinha do Cemitério)

Três Corações
Polo EAD Três

Corações
poloeadtrescoracoes@gmail.com 35988237875 12h30 às 18h20

Avenida Haroldo de Resende,

n° 320 Jardim Santa Teresa

Três Corações

IFSULDEMINAS -

Campus Avançado

Três Corações

paula.roma@ifsuldeminas.edu.br 3532399478 13h às 18h30

R. Cel.Edgard Cavalcanti de

Albuquerque, 61 - D Noêmia,

Três Corações.



IFSULDEMINAS

FICHA PARA INSCRIÇÃO PRESENCIAL

Requisitos necessários para o curso
Idade mínima de 16 anos
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo (9º ano)
Possuir Documento de Identificação com foto e CPF
Não estar matriculado em outro curso do Programa Novos Caminhos/Pronatec

Selecione o Curso (marque X na opção) 1ª opção 2ª opção

Agente de Alimentação Escolar

Copeiro

Cuidador de Idoso

Cuidador Infantil

Costureiro de Máquina Reta e Overloque (tarde)

Costureiro de Máquina Reta e Overloque (noite)

Produtor de Derivados do Leite

Nome:

CPF: [       ][       ][       ][       ][       ][       ][       ][       ][       ][       ][       ]

CPF do responsável (se menor): [       ][       ][       ][       ][       ][       ][       ][       ][       ][       ][       ]

Nome do responsável:

Cor/raça: (  ) Amarelo (  )Branco (  ) Preto (   )Pardo (  )Indígena

Data de Nascimento:

Endereço: Rua e nº

Bairro:

Município/Estado:

CEP:

Zona: (  )Urbana  (  ) Rural

Telefone celular (whatsapp):

E-mail (escreva legível):

Grau de escolaridade: (  ) Fundamental (   ) Médio (   ) Superior

Tipo de escola que concluiu: (  ) Pública   (  ) Particular

Situação Financeira atual: (  ) Com renda  (  ) Sem renda

Renda familiar média: (  ) 0 a 1 salário (  ) 1 a 2 salár (  ) 2 a 3 salár (  ) ac. de 3 sal

Já atua na área do curso? (  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não, mas pretendo atuar

Possui alguma deficiência? (  ) Não (  ) Sim. Qual?

Sobre o acesso à internet: (  ) Acesso total (   )Limitado (   ) No Polo (  ) Outros

Nome do Polo/Unidade Campus:

Responsável pela inscrição:
Termo de Consentimento de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): Ao utilizar nossos serviços, você declara expresso consentimento
para coletarmos, tratarmos e armazenarmos dados sobre você quando julgarmos necessários à prestação de nossos serviços. Declaro que todas as
informações prestadas neste formulário são verdadeiras e aguardarei o e-mail da instituição confirmando se fui selecionado para dar início no curso.

ASSINATURA DO CANDIDATO(A)


