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Abordagem da Temática Resíduos Sob o Enfoque CTS 
(Ciência-Tecnologia-Sociedade) 

 
 
O COORDENADOR DE EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS PASSOS, faz saber aos interessados que no 
período de 27/09 a 17 de outubro de 2017 estarão abertas matrículas para os Cursos de FORMAÇÃO 
INICIAL E CONTINUADA - FIC no IFSULDEMINAS - Campus Passos, a seguir: 
 
 
 
2. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

 
 
2.1 As inscrições serão realizadas de 27 de setembro a 17 de outubro de 2019.   

2.1.1  Não serão cobradas taxas de inscrição, os cursos são gratuitos.  

2.1.2 As inscrições serão realizadas através de formulário online, via internet, disponível no site 
https://forms.gle/JxDWMqw9eRNn1Wo26  
2.1.3 Os candidatos que não possuírem acesso à internet ou apresentarem dificuldades no 
preenchimento do formulário online poderão procurar a Secretaria no IFSULDEMINAS - 
Campus Passos para auxiliá-los na inscrição, no período de 9h às 19h, de segunda a sexta-
feira. O Campus Passos fica localizado à Rua Mário Ribola, nº 409, Bairro Penha II. 

2.1.4 A lista de inscritos será divulgada no site do Campus a partir do dia 18 de outubro/2019. 
2.1.5 CANDIDATO COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 

2.1.5.1 Os candidatos com necessidades específicas deverão, obrigatoriamente, 
comprovar sua condição através de laudo médico recente, emitido por profissional da 
área, junto ao Campus Passos, tendo como prazo máximo a data de encerramento das 
inscrições, pessoalmente, estando sujeito a análise posterior por especialistas. Na ausência 
de comprovação (laudo médico) até o prazo de encerramento das inscrições ou no dia 17 
de outubro de 2019, o candidato perderá automaticamente o direito de concorrer às 
vagas destinadas às pessoas com necessidades específicas. Apresentar a documentação na 
Coordenação de Extensão do Campus Passos, junto aos servidores do SERPEX. 
 
 
 

3. PUBLICAÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS CONTEMPLADOS 

  
3.1 A relação dos candidatos contemplados e excedentes do Processo Seletivo será divulgada no site 
portal.pas.ifsuldeminas.edu.br  a partir do dia 18 de outubro de 2019. 



 

 

4. DA MATRÍCULA  
 
4.3 É de inteira responsabilidade do candidato relacionado na Lista de Excedentes informar-se a partir do dia 
21/10/2019 ou após a realização da 1ª aula de seu curso, através do site portal.pas.ifsuldeminas.edu.br, sobre 
a disponibilidade de vagas remanescentes, conforme Lista de Convocados para 2ª Chamada.  

 
 
6. DO INÍCIO DAS AULAS  

6.1 As datas de início dos cursos estão de acordo com o item 1.3. Os horários e dias da semana das aulas de 
cada curso estão de acordo com o quadro abaixo e poderão sofrer alterações ou serem prorrogadas, 
comunicadas posteriormente pelo Coordenador do Curso, se necessário:  
 

 

Curso Horário Dias da Semana 

Abordagem da Temática Resíduos 
Sob o Enfoque CTS 

(Ciência-Tecnologia-Sociedade) 

Vespertino 
e/ou Noturno 
(a confirmar) 

Início em 21/10/2019 
Término em 02/12/2019 

 
 
8. CRONOGRAMA  
 

EVENTO DATA / PERÍODO 

Inscrição para o Processo Seletivo  27/09 a 17/10/2019 

Prazo para apresentação de laudo médico de comprovação 
de candidatos com necessidades específicas 

Até 17/10/2019 

Divulgação da Lista de Inscritos (Contemplados e Excedentes) A partir de 18/10/2019 

Matrícula dos Candidatos Classificados (durante 1ª Aula) Conferir data no item 6.1* 

Informação sobre Disponibilidade de Vagas Remanescentes A partir de 21/10/2019 

Matrícula dos Candidatos Excedentes 1 aula após a 2ª Chamada 

Data prevista para o Início das Aulas  A partir de 21/10/2019 

* Estas datas estão condicionadas à data de início individual de cada Curso, conferir quadro no item 6.1. 
 
 

 

Passos-MG, 09 de outubro de 2019 

 
 
 
 

 
Cleiton Hipólito Alves 

Coordenador de Extensão - Portaria 17/2017 
IFSULDEMINAS - Campus Passos 


