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CURSOS FIC – 2º SEMESTRE 2021CURSOS FIC – 2º SEMESTRE 2021

PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DEPROCESSO SELETIVO DE DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS - CAMPUS MINAS GERAIS - CAMPUS PASSOS,PASSOS,PARA OS CURSOSPARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EaD DO CAMPUS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EaD DO CAMPUS

PASSOSPASSOS

O COORDENADOR DE EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS – CAMPUS PASSOS,no uso de suas atribuições e em conformidade com o NIPENIPE (Núcleo
Ins tucional de Pesquisa e Extensão), faz saber aos interessados que no período de 08 a 15 de Outubro  de 202108 a 15 de Outubro  de 2021
estarão abertas as inscrições para o Processo Sele vo de discentes para os Cursos de FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA no IFSULDEMINAS – Campus Passos, na modalidade EaD (Educação a Distância), obedecendo às
instruções do presente Edital.

1. DOS CURSOS, NÚMERO DE VAGAS E PRÉ-REQUISITOS1. DOS CURSOS, NÚMERO DE VAGAS E PRÉ-REQUISITOS

1.11.1 Os cursos serão oferecidos para serem realizados de forma online (curso não presencial), bem como o número
de vagas e os pré-requisitos estão descritos na tabela abaixo. Poderão se inscrever no Processo Sele vo os
candidatos que se adequarem aos pré-requisitos estabelecidos para cada curso oferecido:

CursoCurso VagasVagas Pré-requisitosPré-requisitos

EmpreendedorismoEmpreendedorismo
e Modelo de Negóciose Modelo de Negócios 100

Curso des nado a alunos do Ensino Médio
e Superior que queiram aprofundar seus
conhecimentos na área, ter 16 anos
completos, acesso a computador e
internet.

Linux BásicoLinux Básico
20

O candidato deverá ter concluído o Ensino
Médio Completo. Deverá possuir um
computador com processador (de dois
núcleos, no mínimo),4GB de RAM; disco
rígido de qualquer tamanho, com no
mínimo 40GB de espaço livre.Dedicar pelo
menos 5 horas por semana de estudo.

1.21.2 Cinco por cento (5%) das vagas estão reservadas a candidatos com alguma necessidade específica comprovada
por laudo médico.

1.3 Duração e Carga Horária dos Cursos:1.3 Duração e Carga Horária dos Cursos:

CursoCurso DuraçãoDuração Carga Horária TotalCarga Horária Total

EmpreendedorismoEmpreendedorismo
e Modelo de Negóciose Modelo de Negócios

Outubro a Novembro 2021 40 horas

Linux BásicoLinux Básico Outubro a Dezembro 2021 40 horas



1.41.4 Caso não haja o preenchimento de pelo menos setenta por cento (70%) das vagas oferecidas em cada curso, o
IFSULDEMINAS - Campus Passos se reserva ao direito de decidir sobre o oferecimento ou não dos mesmos.

2. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO2. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO

2.12.1 As inscrições serão realizadas de 08 a 15 de Outubro de 2021. 08 a 15 de Outubro de 2021. 
2.1.12.1.1  Não serão cobradas taxas de inscrição, os cursos são gratuitos e realizados online.
2 . 1 . 2 2 . 1 . 2 As inscrições serão realizadas através de formulário online, via internet, disponível no site
https://forms.gle/azoVgYmubn82FrNLA
2.1.32.1.3 A lista de inscritos será divulgada no site do Campus a partir do dia 18 de Outubro de 2021.18 de Outubro de 2021.

2.2 DA SELEÇÃO2.2 DA SELEÇÃO

2.2.1 2.2.1 A seleção dos estudantes será feita por Ordem da InscriçãoOrdem da Inscrição, que estará registrada no sistema de inscrição. Os
candidatos inscritos além do número de vagas ficarão no Cadastro Reserva e poderão ser chamados em caso de
desistências decorridas até 25% da carga horária do curso e 2ª Chamada.

3. PUBLICAÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS CONTEMPLADOS3. PUBLICAÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS CONTEMPLADOS

3 . 1 3 . 1 A relação dos candidatos contemplados e excedentes do Processo Sele vo será divulgada no site
www.portal.pas.ifsuldeminas.edu.br a partir 18 de Outubro de 2021.18 de Outubro de 2021.

4. DA MATRÍCULA4. DA MATRÍCULA

4.1 DATA E HORÁRIO4.1 DATA E HORÁRIO
4.1.1 4.1.1 A matrícula dos candidatos selecionados para o preenchimento das vagas se dará de forma online,de forma online, realizada
após contato via e-mail do Coordenador ou Docente de seu Curso, através de acesso ao formulário eletrônico para
o envio dos documentos solicitados no item 5 (verificar o preenchimento correto de seu e-mail durante Inscrição e
o Cronograma de Início das Aulas). IMPORTANTE: os discentes aprovados no Resultado Final que nãoIMPORTANTE: os discentes aprovados no Resultado Final que não
comparecerem à 1ª Aula de seu Curso e/ou não apresentarem documento comprobatório jus ficando sua falta,comparecerem à 1ª Aula de seu Curso e/ou não apresentarem documento comprobatório jus ficando sua falta,
perderão o direito à vaga.perderão o direito à vaga.

4.24.2 As vagas que não forem preenchidas no prazo estabelecido neste edital (item 4.1.1) serão disponibilizadas
para os candidatos da Lista de Excedentes – Cadastro Reserva (2ª Chamada).

4.3 4.3 É de inteira responsabilidade do candidato relacionado na Lista de Excedentes informar-se a par r do dia
18/10/202118/10/2021 ou após a realização da 1ª aula de seu curso, através do site www.portal.pas.ifsuldeminas.edu.br,
sobre a disponibilidade de vagas remanescentes, conforme Lista de Cadastro Reserva para 2ª Chamada.

4.44.4 Os candidatos excedentes convocados para 2ª Chamada deverão entrar em contato com o Coordenador do
Curso para a realização da matrícula, de acordo com a Lista de Classificação divulgada e conforme o item 4.1.1.

4.5 4.5 O candidato excedente que não realizar a Matrícula no dia estabelecido pelo Coordenador ou Docente de seu
Curso, perderá automa camente o direito a vaga, sendo a mesma ocupada pelo próximo candidato da lista de
excedentes.

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA MATRÍCULA5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA MATRÍCULA

5.15.1 O candidato classificado deverá par cipar da 1ª Aula de seu Curso, conforme dia e hora es pulados para
realizar a Matrícula Online de seu curso (item 4.1.1), para o envio dos seguintes documentos digitais:

Foto digital ou scan da Carteira de Identidade (RG);

Foto digital ou scan do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Foto digital ou scan do Histórico Escolar, Declaração de Conclusão de Curso ou Escolaridade;

Foto digital ou scan do Comprovante de Residência atual;

1 foto 3x4 ou selfie recente (para alunos não regulares e matriculados no IFSULDEMINAS);

5.2 5.2 Será eliminado e não terá sua Matrícula efe vada, o candidato aprovado na Lista de Resultado Final ou



Excedente que não enviara documentação comprobatória do grau requisitado por cada cursoa documentação comprobatória do grau requisitado por cada curso , conforme a
exigência disposta no item 5.1 do presente Edital.

5.3 5.3 Perderá o direito à vaga o candidato selecionado que não efetuar sua matrícula na data prevista pelo
Coordenador do Curso ou não enviar a documentação solicitada acima.

5.4Alunos matriculados e regulares do IFSULDEMINAS – Campus Passos estão ISENTOS5.4Alunos matriculados e regulares do IFSULDEMINAS – Campus Passos estão ISENTOS  de apresentar a
documentação solicitada acima, devendo par cipar da1ª Aula de seu Cursodevendo par cipar da1ª Aula de seu Curso  no prazo es pulado, para o
preenchimento da Ficha de Matrícula online e sua oficialização.

6. DO INÍCIO DAS AULAS6. DO INÍCIO DAS AULAS

6.1 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
previamente pelo Coordenador do Curso, se necessário:

CursoCurso HorárioHorário Dias da SemanaDias da Semana

EmpreendedorismoEmpreendedorismo
e Modelo de Negóciose Modelo de Negócios

Auto Instrucional

A partir de 25/10/2021
Acesso via Google Classroom.

(Link a ser disponibilizado
posteriormente)

Linux BásicoLinux Básico Auto Instrucional
A partir de 20/10/2021
Acesso a ser informado

posteriormente.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 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 7.2 O candidato que u lizar meios fraudulentos na inscrição e na matrícula, como declaração falsa ou inexata dos
dados constantes no Formulário de Inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos ou inexatos
determinará o cancelamento da inscrição, a anulação de todos os atos decorrentes ou a eliminação do mesmo a
qualquer tempo, ficando sujeito a outras sanções e penalidades previstas em lei.

7.3 O candidato deverá cumprir as exigências e normas estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso7.3 O candidato deverá cumprir as exigências e normas estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso
matriculado. Realizar a leitura do PPC dos Cursos, divulgado na página junto ao Edital;matriculado. Realizar a leitura do PPC dos Cursos, divulgado na página junto ao Edital;

7.4 7.4 Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares que vierem a ser
publicados pelo IFSULDEMINAS - Campus Passos, no endereço eletrônico www.portal.pas.ifsuldeminas.edu.br e
demais documentos referentes a este Processo Sele vo. Para informações detalhadas sobre cada curso oPara informações detalhadas sobre cada curso o
candidato deverá acessar o site do IFSULDEMINAS e consultar o PPC do Curso ofertado ou procurar ocandidato deverá acessar o site do IFSULDEMINAS e consultar o PPC do Curso ofertado ou procurar o
Coordenador/Docente do Curso.Coordenador/Docente do Curso.

7.5 7.5 O IFSULDEMINAS não se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e/ou
endereços incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato.

7.67.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo NIPE Passos e/ou Coordenação de Extensão do Campus.

7.7 7.7 Para conhecimento de todos, o presente Edital será publicado em portal do Campus, no endereço eletrônico
www.portal.pas.ifsuldeminas.edu.br .

8. CRONOGRAMA8. CRONOGRAMA

EVENTOEVENTO DATA / PERÍODODATA / PERÍODO

Inscrição para o Processo Seletivo 08 a 15 de Outubro de 2021  

Divulgação da Lista de Inscritos (Contemplados e Excedentes)Divulgação da Lista de Inscritos (Contemplados e Excedentes) A partir de 18/10/2021A partir de 18/10/2021  

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

Informação sobre Disponibilidade de Vagas Remanescentes 1 dia após a primeira aula*  

Matrícula dos Candidatos Excedentes 1 dia após a primeira aula*  
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