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Apresentação01

Chegou a hora de dar um importante passo em direção a um futuro 
cheio de oportunidades. Ao ingressar em um dos cursos superiores 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de 
Minas, você fará parte de uma instituição que pertence a uma das 
maiores redes de ensino público e gratuito do país.

O IFSULDEMINAS prepara profissionais qualificados para atender 
as demandas da economia regional. O Vestibular para ingresso 
no 2º Semestre de 2017 oferece cursos superiores nos campi 
de Inconfidentes e Muzambinho, conforme o quadro de vagas 
disponível neste manual. As inscrições devem ser realizadas por 
meio do endereço: www.ifsuldeminas.edu.br/vestibular.

Nossa instituição é reconhecida pela excelência do ensino. Além 
de obter uma alta qualificação, nossos estudantes podem contar 
com diferentes tipos de auxílios para conclusão do curso, trata-
se do Programa de Auxílio Estudantil. Aqui no IFSULDEMINAS, você 
terá a possibilidade de trilhar o melhor caminho em busca de uma 
formação sólida para alavancar sua carreira.

Neste manual, você encontrará um resumo das informações sobre 
o vestibular. No entanto, você deve ler atentamente o edital que 
regulamenta o processo seletivo disponível no endereço:
www.ifsuldeminas.edu.br/vestibular.

Boa prova e sucesso em sua vida profissional! 
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Contatos02

Reitoria
Avenida Vicente Simões, 1111 – Pouso Alegre
Fone: (35) 3449-6150 
www.ifsuldeminas.edu.br/vestibular
e-mail: vestibular@ifsuldeminas.edu.br

Campus Inconfidentes
Praça Tiradentes, 416 – Centro
Fone: (35) 3464-1200 e (35) 3464-1874
www.ifsuldeminas.edu.br/inconfidentes
e-mail: copese.ifs.isuldeminas.edu.br

Campus Muzambinho
Est. Muzambinho, Km 35 – Morro Preto
Fone: (35) 3571-5096
www.ifsuldeminas.edu.br/muzambinho
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Cronograma03

Inscrições
06/04 a 08/05 de 2017

06/04 a 17/04
Solicitação de isenção da taxa de inscrição e envio da documentação
_Resultado parcial dos pedidos de isenção

a partir de 26/04
_Resultado Final dos pedidos de isenção

a partir de 02/05

08/05/17
Data limite para reclamações de erros na Inscrição

09/05/17
Data limite para candidatos com deficiência e das ações afirmativas 
enviarem os documentos

09/05/17
Último dia para pagamento da inscrição

a partir de 26/05
Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição

Início das matrículas
de acordo com o cronograma de cada campus

Vestibular
prova: 04/06/17

05/06/17 | a partir das 08h
Disponibilização do gabarito e prova via Internet e nos campi
_Período de recursos contra gabarito

até 06/06/17 às 17h

28/06/17
Divulgação das notas

a partir de 05/07/17
Divulgação oficial dos resultados | classificados e lista de espera 6
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Veja na página 18
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Inscrições
Item 4 do edital

04

As inscrições para o Vestibular 2017/2º do IFSULDEMINAS poderão 
ser realizadas até às 23h59 do dia 08 de maio de 2017, por meio do 
endereço: www.ifsuldeminas.edu.br/vestibular.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 e deve ser pago por meio 
de uma Guia de Recolhimento da União (GRU), em qualquer agência 
bancária ou lotérica.

Para realizar a inscrição, o candidato precisa dos números do CPF e 
RG. Não serão aceitos documentos de terceiros ou parentes.

Como fazer a inscrição?

Acesse o site: www.ifsuldeminas.edu.br/vestibular

Leia o edital

Clique em inscrição

Preencha o formulário com todos os dados solicitados.

Imprima a Guia de Recolhimento da União (GRU), 
pague em uma agência bancária ou loteria até o dia 09 
de maio de 2017.

Imprima o Comprovante Definitivo de Inscrição 
(CDI) que estará disponível no site a partir de 26 
de maio.
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Isenção da taxa de 
inscrição
Item 5 do edital
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A

B

Em conformidade com a Lei 12.799/2013, para solicitar a isenção o 
candidato deverá cumprir os seguintes requisitos:

• renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (R$ 
1.405,50) 

• ter concluído o Ensino Fundamental em escola da rede pública ou 
com bolsa integral em escola da rede privada.

A solicitação da Isenção da Taxa de Inscrição deve ser feita por 
meio de requerimento próprio (Anexo II do edital), no período de 
06 a 17 de abril de 2017. O candidato deverá realizar a inscrição 
e com o número gerado preencher o campo correspondente no 
Anexo II. Os documentos deverão ser encaminhados à COPESE 
do campus escolhido, pessoalmente ou via Correios (SEDEX com 
AR), (confira os endereços na página 04). O pedido de isenção da 
Taxa de Inscrição enviado pelos Correios será válido, desde que 
postado dentro do período acima previsto. O candidato deverá 
apresentar os documentos, em envelope lacrado e identificado 
com uma etiqueta cujo modelo está disponível no Anexo III do 
edital.

Para análise do pedido de Isenção da Taxa de Inscrição, o candidato 
poderá comprovar sua situação de vulnerabilidade socioeconômica 
por meio de uma das duas formas a seguir: 

folha Resumo do Cadastro Único atualizado, devidamente 
assinada e emitida pelo órgão gestor do Programa Bolsa 
Família (quem não possuir o Cadastro Único, deverá procurar o 
órgão gestor do Programa no município onde reside), cópia do 
Histórico Escolar ou previsão de conclusão de Ensino Médio, 
comprovante de bolsa integral para aqueles que estudaram 
em escolas particulares e Requerimento de Isenção da Taxa 
de Inscrição (ANEXO II); ou

documentação apresentada no ANEXO XI do edital, cópia do 
Histórico Escolar, comprovante de bolsa integral para aqueles 
que estudaram em escolas particulares e Requerimento de 
Isenção da Taxa de Inscrição (ANEXO II).
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05

O candidato deverá realizar sua inscrição antes de enviar os 
documentos para solicitar a isenção. Caso o pedido seja DEFERIDO, 
o candidato desconsiderará o pagamento. Caso seja INDEFERIDO, 
ele deverá imprimir a GRU e pagar a taxa de inscrição.

A partir do dia 26 de abril de 2017, a COPESE divulgará a lista 
contendo o resultado referente ao pedido de Isenção da Taxa de 
Inscrição no endereço: www.ifsuldeminas.edu.br/vestibular;

O candidato poderá interpor recurso fundamentado, de acordo 
com regras do Edital. Se houver alteração no resultado, será 
publicada nova lista, sendo considerado o resultado final, contra 
o qual não caberá mais recurso. A COPESE, então, divulgará, a 
partir do 02 de maio, uma lista com os candidatos contemplados 
com a isenção da Taxa de Inscrição. A lista estará disponível no 
portal do IFSULDEMINAS (www.ifsuldeminas.edu.br/vestibular).
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Modalidades 
de Ensino06

Tecnólogos

Curso superior de formação especializada em áreas científicas e 
tecnológicas, que conferem ao diplomado competências para atuar 
em áreas profissionais específicas, com grau de tecnólogo. Somente 
podem ser oferecidos os cursos que estão publicados no Catálogo 
Nacional dos Cursos Tecnológicos. Geralmente, tem duração média 
de dois ou três anos.

Licenciatura

Curso superior que confere ao diplomado competências para 
atuar como professor na educação básica, com grau de licenciado. 
Geralmente, tem duração de três anos e meio a quatro anos. 

Bacharelado

Curso superior generalista, de formação científica ou humanística, 
que confere ao diplomado competências em determinado campo 
do saber para o exercício de atividade acadêmica com grau de 
bacharel. Geralmente, tem duração mínima de quatro a cinco anos. 
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Auxílio estudantil 07

O Programa Auxílio Estudantil se constitui de ações voltadas ao 
atendimento prioritário de estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, regularmente matriculados em cursos oferecidos 
pelo IFSULDEMINAS nas modalidades: técnico integrado, subsequente 
e PROEJA e graduação (bacharelado, tecnólogo e licenciatura), visando 
à permanência e êxito no processo educativo bem como a autonomia 
do estudante.

Quem pode se inscrever?

Podem se inscrever estudantes com renda per capita familiar de até 
um salário-mínimo, ou seja, a soma de toda a remuneração familiar 
dividida pelo número de integrantes da família, considerando suas 
despesas básicas (aluguel ou financiamento da casa própria, luz 
e água), assim como bens, imoveis e capital; Estudantes que não 
recebem nenhum tipo de bolsa ou auxílio estudantil que visam a 
permanência estudantil; Estudantes que não possuam escolaridade 
equivalente ou superior ao do curso matriculado.

Como se inscrever?

Para realizar a Inscrição no Programa Auxílio Estudantil, é necessário 
que o estudante entre no site auxilioestudantil.ifsuldeminas.
edu.br e faça o cadastro no Sistema de Auxílio Estudantil. É por 
meio deste cadastro no sistema que o candidato terá acesso aos 
editais abertos. Em seguida, de posse da senha enviada ao e-mail 
cadastrado, faça a Inscrição no ícone editais abertos e entregue a 
documentação comprobatória.
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07

Auxílio-Transporte

Disponibiliza auxílio financeiro para ajudar no deslocamento diário 
do estudante no trajeto domicílio – Instituição de ensino, para 
aqueles que comprovem situação de vulnerabilidade social.

Auxílio-Moradia

Contribui com despesas referentes à moradia do estudante procedente 
de outros municípios, ou seja, que não possuam familiares diretos 
(pais) na cidade onde estudam.

Auxílio-Alimentação

Auxilia nas despesas de alimentação básica os discentes do 
IFSULDEMINAS, de modo a contribuir para sua permanência e 
conclusão de curso na Instituição. O auxílio será disponibilizado 
aos discentes que não possuírem o direito de realizar suas 
refeições no campus gratuitamente. O Auxílio-alimentação possui 
duas modalidades, uma delas pode ser repassada aos estudantes 
que saem do trabalho e vão direto para o campus/aula, ou que 
são de outra cidade e se deslocam todos os dias para a cidade 
do campus, e a outra modalidade é prioritariamente para aqueles 
estudantes que não residem com a família, ou seja, que residem 
em repúblicas, pensões e similares.

Auxílio Material Didático-Pedagógico

Atende os discentes que necessitam de apoio para materiais 
didáticos específicos do seu curso através de concessão de auxílio 
financeiro para compra de material didático-pedagógico.

Auxílio-Creche

Auxilia em parte das despesas dos discentes em situação de 
vulnerabilidade socieconômica no cuidado de seus dependentes 
em idade pré-escolar (de zero à seis anos incompletos), durante o 
período de aula.
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O que é
“Ação Afirmativa”?08

L1

L2

L3

L4

Item 8 do edital

Do total de vagas oferecidas em cada vestibular, para cada curso 
e turno, 50% são reservadas para ação afirmativa, ou seja, para 
candidatos que estudaram integralmente na rede pública (é 
considerado o Ensino Médio, no caso dos cursos superiores). 
Destas vagas, a metade está reservada aos candidatos que 
comprovarem renda familiar por pessoa igual ou inferior a um 
salário mínimo e meio, ou R$ 1.405,50 por pessoa da família; 
e, dentro destas últimas, 53% das vagas são reservadas aos 
candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou índios 
(de acordo com a população de Minas Gerais, em levantamento 
realizado pelo IBGE). Para concorrer às vagas de ação afirmativa, 
o candidato deverá comprovar essas informações, conforme 
regras estabelecidas no edital de cada vestibular. Candidatos 
com deficiência comprovada em laudo médico recente não se 
enquadram em Ação Afirmativa. Porém, 5% do total de vagas de 
cada curso são destinados exclusivamente a estes candidatos.

Modalidades

Candidatos com renda familiar bruta per capita* igual ou 
inferior a 1,5 salário-mínimo (ou R$ 1.405,50).

Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com 
renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-
mínimo (ou R$ 1.405,50).

Candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 
salário-mínimo.

Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com 
renda superior a 1,5 salário-mínimo.
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SiSU09

O Processo Seletivo, por meio do Sistema de Seleção Unificada 
(SiSU), para ingresso aos cursos de graduação do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 
acontece em fase única, exclusivamente com base no resultado do 
Exame Nacional do Ensino Médio, aplicado no exercício de 2016 
(ENEM/2016). 

Os estudantes interessados em concorrer às vagas disponibilizadas 
pelo IFSULDEMINAS deverão verificar as informações constantes do 
Termo de Adesão desta instituição ao SiSU, que será disponibilizado 
no site vestibular.ifsuldeminas.edu.br. 

Poderão concorrer às vagas definidas no Termo de Adesão, 
candidatos que estejam concluindo ou já tenham concluído o 
Ensino Médio pela via regular, em cursos regulares ou no âmbito 
da modalidade de Educação de Jovens e Adultos ou tenham obtido 
certificado de conclusão com base no resultado Exame Nacional 
do Ensino Médio – Enem, do Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou de exames de 
certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino. Todos esses 
candidatos devem ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio, 
ano 2016.
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Provas10

Matrículas
O cronograma de 

matrículas, estará 
disponível nos 

sites dos campi.

O Vestibular 2017/2 será realizado no dia 04 de junho de 2017 
(domingo), em um único período, com provas pela tarde, das 13h15 
às 17h15. O candidato deverá realizar a prova conforme o campus 
no qual se inscreveu. Confira os locais de prova de acordo com o 
campus:

Campus Inconfidentes
Fazenda Escola - Rua Sargento Mor Toledo Piza, S/N - Centro
Campus Muzambinho
Campus Sede - Estrada Muzambinho, Km 35, Bairro Morro Preto; no CeCAES 
- Rua Dinah, 75 Bairro Canaã; e na Unidade “Dr. José Januário de Magalhães” 
- Rua Professor Salatiel de Almeida, 88

As provas serão constituídas de uma redação e 30 questões de 
múltipla escolha, com quatro alternativas cada. O conteúdo 
programático exigido será de acordo com conteúdos do Ensino 
Fundamental para o integrado e Médio para o subsequente, 
publicado na página www.ifsuldeminas.edu.br/vestibular.

Os gabaritos serão divulgados no dia 05 de junho. A divulgação das 
notas parciais acontecerão no dia 28 de junho de 2017 e das notas 
finais estão previstas para 05 de julho de 2017.
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Quadro de Vagas12

( 1 )  Caso não haja o preenchimento de 70% das vagas oferecidas em cada curso, ao campus reserva-
se o direito de não oferecer o mesmo.

( 2 )  5% das vagas dos cursos estão reservadas a candidatos(as) com deficiências. 50% das vagas serão 
reservadas à inclusão social pelo sistema de cotas (vagas de ações afirmativas) de acordo com a 
Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. 70% das vagas serão destinadas ao processo seletivo e 30% 
serão destinadas ao SiSU. As vagas reservadas para ações afirmativas, candidatos com deficiência 
comprovada e SiSU estão descritas no edital.

( 3 ) Os cursos de período integral compreendem manhã e tarde.

VESTIBULAR 2017 - 2º SEMESTRE | QUADRO DE VAGAS POR CAMPUS

Inconfidentes
Campus

35 3 anos Integral (1)Tecnologia em 
Gestão Ambiental

SUPERIOR

CURSO* VAGAS** DURAÇÃO PERÍODO

40 5 anos Integral (1)Medicina Veterinária

40 4 anos Noturno
Licenciatura em 
Ciências Biológicas

40 3 anos Noturno
Tecnologia em 
Cafeicultura

CURSO* VAGAS** DURAÇÃO PERÍODO

Muzambinho
Campus

SUPERIOR

17



Matrículas13

A lista de documentos para a matrícula deve ser consultada no edital. 
Podem ser solicitados documentos complementares nos campi. Em 
caso de dúvida, confirmar essa informação na Secretária do campus.

INCONFIDENTES

Matrículas 1ª chamada 10 e 11/07/2017
Divulgação de lista de 2ª chamada 12/07/2017
Matrículas 2ª chamada 17 e 18/07/2017
Divulgação da lista da chamada oral A ser divulgado no site do campus
Data da chamada oral A ser divulgado no site do campus

MACHADO

Matrículas 1ª chamada 11/07/2017
Divulgação de lista de 2ª chamada 13/07/2017
Matrículas 2ª chamada 17/07/2017
Divulgação da lista da chamada oral 18/07/2017
Data da chamada oral 21/07/2017

POÇOS DE CALDAS

Matrículas 1ª chamada 11 e 12/07/2017
Divulgação de lista de 2ª chamada 13/07/2017
Matrículas 2ª chamada 18 e 19/07/2017
Divulgação da lista da chamada oral 21/07/2017
Data da chamada oral 24/07/2017

CARMO DE MINAS

Matrículas 1ª chamada 10, 11 e 12/07/2017
Divulgação de lista de 2ª chamada 13/07/2017
Matrículas 2ª chamada 14 e 17/07
Divulgação da lista da chamada oral 18/07
Data da chamada oral 19/07 às 19h

TRÊS CORAÇÕES

Matrículas 1ª chamada 10, 11 e 12/07/2017
Divulgação de lista de 2ª chamada 13/07/2017
Matrículas 2ª chamada 17 e 18/07
Divulgação da lista da chamada oral 19/07
Data da chamada oral 21/07 às 09h

Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Campus Muzambinho
Comissão Permanente Processos Seletivos

CRONOGRAMA MATRÍCULAS VESTIBULAR 2017.2
CURSOS SUPERIORES

Página 1

CRONOGRAMA MATRÍCULAS  – VESTIBULAR 2017/2º SEMESTRE
PRIMEIRA CHAMADA

CURSOS SUPERIORES DATAS HORÁRIOS LOCAL
Bacharelado em Medicina Veterinária

12/07/17 Auditório ILicenciatura em Ciências Biológicas
Superior de Tecnologia em Cafeicultura

SEGUNDA CHAMADA

CURSOS SUPERIORES DATAS HORÁRIOS LOCAL
Bacharelado em Medicina Veterinária

18/07/17 Auditório ILicenciatura em Ciências Biológicas
Superior de Tecnologia em Cafeicultura

CRONOGRAMA MATRÍCULAS – VESTIBULAR 2017/2º SEMESTRE
CHAMADA ORAL

CURSOS SUPERIORES DATAS HORÁRIOS LOCAL
A chamada Oral dos Cursos Superiores será em conjunto com os candidatos do SiSU

07:30 às 10:30 
13:30 às 16:30

07:30 às 10:30 
13:30 às 16:30

MUZAMBINHO
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