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Apresentação
Chegou a hora de dar um importante passo em direção a um futuro
cheio de oportunidades. Ao ingressar em um dos cursos técnicos do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas
(IFSULDEMINAS), 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 às
demandas da economia regional. O Processo Seletivo para ingresso
no 1º Semestre de 2020 oferece vagas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e cursos técnicos subsequentes (pós-médio)
nos municípios de Carmo de Minas, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações.
As vagas disponíveis em cada um desses municípios podem ser conferidas no quadro de vagas que se encontra ao final deste manual.
As inscrições devem ser realizadas por meio do endereço: https://
vestibular.ifsuldeminas.edu.br.
Nossa instituição é reconhecida pela excelência do ensino. Além de
proporcionar uma alta qualificação, o IFSULDEMINAS disponibiliza
aos estudantes o Programa de Auxílio Estudantil, que oferece diferentes tipos de auxílios com o objetivo de possibilitar a permanência na instituição e o sucesso nos estudos. 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, para conhecer melhor o processo seletivo,
você deve ler atentamente todo o edital que está disponível no endereço: https://vestibular.ifsuldeminas.edu.br. A leitura do manual
não é suficiente para obtenção de todas as informações.
Boa prova!
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Contatos
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, Bairro Centro - Inconfidentes/MG, CEP 37576-000
Fone: (35) 3464-1200 e (35) 3464-1874 | www.ifsuldeminas.edu.br/inconfidentes
Campus Machado
Rodovia Machado – Paraguaçu, Km 3, Bairro Santo Antônio - Machado/MG,
CEP 37750-000 | Fone: (35) 3295-9721 e 3295-9722
www.ifsuldeminas.edu.br/machado
Campus Muzambinho
Estrada Muzambinho, Km 35, Bairro Morro Preto - Muzambinho/MG,
CEP 37890-000 - Fone: (35) 3571-5096 | www.ifsuldeminas.edu.br/muzambinho
Campus Passos
Rua da Penha, 290, Bairro Penha II - Passos/MG, CEP 37.903-070
Fone: (35) 3526-4856 | www.ifsuldeminas.edu.br/passos
Campus Poços de Caldas
Rua Dirce Pereira Rosa, 300, Jardim Esperança - Poços de Caldas/MG, CEP 37713-100
Fone: (35) 3713-5120 | www.ifsuldeminas.edu.br/pocosdecaldas
Campus Pouso Alegre
Avenida Maria da Conceição Santos, 900, Bairro Parque Real - Pouso Alegre/MG,
CEP 37550-970 | Fone: (35) 3427-6600 | www.ifsuldeminas.edu.br/pousoalegre
Campus Avançado Carmo de Minas
Alameda Murilo Eugênio Rubião, s/nº, Bairro Chacrinha - Carmo de Minas/MG,
CEP 37472-000 | Fone: (35) 99809-7953 | www.ifsuldeminas.edu.br/carmodeminas
Campus Avançado Três Corações
Rua Coronel Edgar Cavalcanti de Albuquerque, 61, Bairro Chácara das Rosas
Três Corações/MG, CEP 37417-158 | Fone: (35) 3239-9494
www.ifsuldeminas.edu.br/trescoracoes
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Cronograma

Vestibular

prova: 24/11/2019
25/11/2019

Disponibilização do gabarito e prova via internet e nos campi

A partir de 10/12/2019
Divulgação das notas

13/12/2019

Resultados Preliminares

6

04

Inscrições
Verifique o Item 4 do Edital 142/2019
As inscrições para o Processo Seletivo 2020/1 do IFSULDEMINAS,
para ingresso no 1º semestre de 2020, poderão ser realizadas até às
23h59 do dia 11 de novembro de 2019, por meio do endereço: https://
vestibular.ifsuldeminas.edu.br.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00 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 ter em mãos os números
do seu CPF e RG. Não são aceitos documentos de outras pessoas,
ainda que parentes.
É OBRIGATÓRIO ao candidato informar um endereço de e-mail válido
e ativo. É nesse endereço de e-mail que o candidato irá receber as
informações referentes ao processo seletivo. O domínio desse e-mail
não pode ser @bol ou @uol.

Como fazer a inscrição?
Acesse o site: https://vestibular.ifsuldeminas.edu.br
Leia o edital
Clique em inscrição
Preencha o formulário com todos os dados solicitados.
(FIQUE ATENTO: o último dia para preenchimento é 11 de
novembro de 2019).
Imprima a Guia de Recolhimento da União (GRU),
pague em uma agência bancária ou Casa Lotérica até,
no máximo, o dia 12 de novembro de 2019.
Imprima o Comprovante Definitivo de Inscrição
(CDI) que estará disponível no site a partir de 21 de
novembro de 2019.
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Tipos de Curso no
Ensino Técnico
Técnico Subsequente (Pós-Médio)
Possibilita ao estudante uma formação técnica no objetivo de
proporcionar melhores oportunidades de entrada no mercado de
trabalho.
Requisito: O aluno deve ter concluído todo o ensino médio até a
data da matrícula.

Técnico Integrado ao Ensino Médio
O aluno faz um curso profissionalizante e também o ensino médio.
Para isso, estuda em período integral (manhã e tarde).
Requisito: O aluno deve ter concluído todo o ensino fundamental
até a data da matrícula.
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Auxílio Estudantil
O Programa Auxílio Estudantil se constitui de ações voltadas ao
atendimento dos estudantes do IFSULDEMINAS, prioritariamente
aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica,
regularmente matriculados em cursos oferecidos pelo IFSULDEMINAS
nas modalidades: técnico integrado, subsequente, PROEJA e graduação
(bacharelado, tecnologia e licenciatura), com o objetivo de auxiliar na
permanência e êxito no processo educativo, bem como a autonomia
do estudante.
Os auxílios possuem valores diferentes que são concedidos mediante
à comprovação da necessidade dos estudantes.

Quem pode se inscrever?
Podem se inscrever estudantes com renda per capita familiar de até
um salário mínimo. Para cálculo da renda per capita, basta somar
toda a remuneração familiar e dividir pelo número de integrantes
da família. Na concessão dos auxílios, consideram-se também as
despesas básicas do estudante e família (aluguel ou financiamento
da casa própria, luz e água), assim como bens, imóveis e capital.
Também são consideradas situações como: estudantes que não
recebem nenhum tipo de bolsa ou auxílio estudantil que visem à
permanência estudantil; estudantes que não possuam escolaridade
equivalente ou superior ao do curso em que estão matriculados,
dentre outras.

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, o estudante deve fazer a inscrição no ícone “Editais
Abertos” e entregar a documentação comprobatória.
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Alojamento
O Instituto Federal do Sul de Minas oferece uma estrutura de
alojamento para estudantes matriculados nos cursos técnicos e
superiores. Os campi que possuem alojamentos são Inconfidentes,
Machado e Muzambinho.
Mais informações podem ser obtidas junto às Coordenações Gerais
de Atendimento ao Educando (CGAE) nos campi.
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O que é
“Ação Afirmativa”?
Verifique o Item 8 do Edital 142/2019

Do total de vagas oferecidas, em cada um dos cursos, 50% são
reservadas para as Ações Afirmativas.
Podem participar das Ações Afirmativas candidatos que estudaram
integralmente em escolas públicas: para aqueles que se
inscreveram nos cursos integrados ou subsequentes, considerase o ensino fundamental cursado em escola pública; para aqueles
que se inscreveram nos cursos superiores, considera-se o ensino
médio cursado em escola pública. Para divisão dessas vagas
também se considera a proporção mínima daqueles candidatos
que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, bem como
pessoas com deficiência (de acordo com a população de Minas
Gerais, em levantamento realizado pelo IBGE). Dessas vagas, a
metade está reservada para os candidatos que comprovarem
renda familiar per capita (por pessoa), igual ou inferior a um
salário mínimo e meio, ou seja R$ 1.497,00 por pessoa da família.
Para concorrer às vagas de ação afirmativa, o candidato deverá
comprovar essas informações, conforme regras estabelecidas no
edital.
Os outros 50% serão destinados à ampla concorrência, sendo que,
destes, 5% serão reservados para candidatos com deficiências
(PcD Geral), podendo participar dessas vagas, tanto candidatos
que estudaram em escolas públicas como aqueles que não
estudaram. As deficiências deverão ser comprovadas por laudo,
conforme estabelecido no Decreto 3.298/1999.
As vagas são distribuídas nas seguintes concorrências:
AC – Vagas de Ampla Concorrência
PcD Geral – Vagas para pessoas com deficiência, provenientes ou
não de escolas públicas.
Vagas de ação afirmativa – para candidatos que estudaram
integralmente em escolas públicas. (Para estudantes dos cursos
técnicos considera-se o ensino fundamental em escola pública,
enquanto para estudantes dos cursos superiores o ensino médio).
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L1

Candidatos(as) com renda familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo;

L2

Candidatos(as) autodeclarados* pretos, pardos ou indígenas,
com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5
salário mínimo;

L5

Candidatos(as) com renda familiar bruta per capita superior
a 1,5 salário mínimo;

L6

Candidatos(as) autodeclarados* pretos, pardos ou indígenas
com renda superior a 1,5 salário mínimo

L9

Candidatos(as) que sejam pessoas com deficiência, com
renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo.

L10

Candidatos(as) que sejam pessoas com deficiência,
autodeclarados* pretos, pardos ou indígenas, e com renda
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

L13

Candidatos(as) que sejam pessoas com deficiência com renda
familiar bruta per capita superior a 1,5 salário mínimo.

L14

Candidatos(as) que sejam pessoas com deficiência,
autodeclarados* pretos, pardos ou indígenas e com renda
superior a 1,5 salário mínimo.
1,5 salário mínimo = R$ 1.497,00
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Provas
As provas do Processo Seletivo 2020/1 dos cursos técnicos do
IFSULDEMINAS, para ingresso no 1º semestre de 2020, serão
realizadas no dia 24 de novembro de 2019 (domingo), em um único
período, com provas das 08h30 às 12h30.
O candidato poderá escolher quaisquer dos campi do IFSULDEMINAS
para a realização da prova, desde que o campus escolhido também
esteja participando do vestibular.
Confira os locais de prova de acordo com o campus:
Campus Inconfidentes:
Fazenda Escola - Rua Sargento Mor Toledo Piza, S/N - Centro
Campus Machado:
Rod. Machado – Paraguaçu, Km 3 – Santo Antônio
Campus Muzambinho:
Campus Sede - Estrada Muzambinho, Km 35, Bairro Morro Preto;
CeCAES - Rua Dinah, 75 Bairro Canaã
Campus Passos:
Rua Mário Ribola, 409 - Penha II
Campus Poços de Caldas:
Av. Dirce Pereira Rosa, 300 – Jardim Esperança
Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza – Av. Champagnat, 668
– Vila Cruz
Campus Pouso Alegre:
UNIVAS - Av. Prefeito Tuany Toledo, 470 – Bairro Fátima
Campus Avançado Carmo de Minas:
Alameda Murilo Eugênio Rubião, s/nº, Bairro Chacrinha
Escola Estadual Guedes Fernandes – Rua Cel. Antônio Ribeiro, 331
– Centro
Campus Avançado Três Corações:
Rua Coronel Edgar Cavalcanti de Albuquerque, 61, Bairro Chácara
das Rosas
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Obs.: Caso seja necessário, os campi poderão utilizar outros locais
para realização das provas, sendo divulgado o endereço com
antecedência nos sites dos campi e no CDI.
As provas para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio serão
constituídas de 50 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas
(prova objetiva). As provas constarão de conhecimentos das áreas
de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia e História, e
versarão sobre os conteúdos trabalhados no Ensino Fundamental. Já
para os Cursos Técnicos Subsequentes, as provas terão 40 questões
de múltipla escolha, com 4 alternativas (prova objetiva) e exigirão
conhecimentos das áreas de Língua Portuguesa e Matemática.
Esses conteúdos estão publicados na página https://vestibular.
ifsuldeminas.edu.br
Os gabaritos serão divulgados no dia 25 de novembro de 2019.
A divulgação das notas parciais acontecerá a partir do dia 10 de
dezembro de 2019 e o Resultado Preliminar estará disponível a
partir do dia 13 de dezembro de 2019.
Com relação às matrículas, o cronograma estará disponível no site
do Vestibular.
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Quadro de Vagas
Campus Avançado CARMO DE MINAS

Campus PASSOS

Cursos TÉCNICOS INTEGRADOS ao Ensino Médio

Cursos TÉCNICOS INTEGRADOS ao Ensino Médio

Curso ( 1 )

*
Cursos
aguardando
aprovação do CONSUP. Ver
item 1.1 do Edital.

Vagas ( 2 )

Duração

Período

3 anos

Integral

(4)

Técnico Integrado em
Comunicação Visual

35

3 anos

Integral ( 4 )

3 anos

Integral ( 4 )

Técnico Integrado em
Informática

35

3 anos

Integral ( 4 )

Técnico Integrado em
Produção de Moda

35

3 anos

Integral ( 4 )

Vagas ( 2 )

Duração

Técnico Integrado em
Alimentos

30

Técnico Integrado em
Informática

30

Período

Cursos TÉCNICOS SUBSEQUENTES ( 3 ) (pós Ensino Médio)
Curso ( 1 )

(1)
Caso não haja o
preenchimento de 70% das
vagas oferecidas em cada
curso, o campus reserva-se
o direito de não oferecer
o mesmo. Ver item 1.1 do
Edital.
(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. 80% das
vagas serão destinadas
ao processo seletivo e
20% serão destinadas ao
SiSU. As vagas reservadas
para ações aﬁrmativas,
candidatos com deﬁciência
comprovada e SiSU estão
descritas no edital. Ver item
1.1 do Edital.
(3) Os cursos técnicos
subsequentes
são
destinados aos alunos que
concluíram o Ensino Médio.
(4) Os cursos de período
integral
compreendem
manhã e tarde.

Técnico Subsequente em
Alimentos

Vagas ( 2 )

Duração

Período

30

2 anos

Noturno

Cursos TÉCNICOS SUBSEQUENTES ( 3 ) (pós Ensino Médio)
Curso ( 1 )

Técnico Subsequente em
Enfermagem

Campus INCONFIDENTES

Vagas ( 2 )

Duração

Período

20

2 anos

Noturno

Campus POÇOS DE CALDAS

Cursos TÉCNICOS INTEGRADOS ao Ensino Médio
Curso ( 1 )

Curso ( 1 )

Vagas ( 2 )

Duração

Período

Técnico Integrado em
Agrimensura

30

3 anos

Integral ( 4 )

Técnico Integrado em
Agropecuária

70

Técnico Integrado em
Alimentos

Cursos TÉCNICOS INTEGRADOS ao Ensino Médio
Vagas ( 2 )

Duração

Período

3 anos

Integral

(4)

Técnico Integrado em
Administração*

35

3 anos

Integral ( 4 )

35

3 anos

Integral ( 4 )

Técnico Integrado em
Eletroeletrônica*

35

3 anos

Integral ( 4 )

Técnico Integrado em
Informática

60

3 anos

Integral

(4)

Técnico Integrado em
Informática

35

3 anos

Integral ( 4 )

Técnico Integrado em
Meio Ambiente*

35

3 anos

Integral

(4)

Cursos TÉCNICOS SUBSEQUENTES ( 3 ) (pós Ensino Médio)
Vagas ( 2 )

Duração

Período

Técnico Subsequente em
Edificações

35

2 anos

Noturno

Técnico Subsequente em
Eletrotécnica

35

2 anos

Noturno

Curso ( 1 )

Campus MACHADO
Cursos TÉCNICOS INTEGRADOS ao Ensino Médio
Curso

Curso ( 1 )

Duração

Período

Técnico Integrado em
Agropecuária

140

3 anos

Integral ( 4 )

Campus POUSO ALEGRE

Técnico Integrado em
Alimentos

35

3 anos

Integral ( 4 )

Cursos TÉCNICOS INTEGRADOS ao Ensino Médio

Técnico Integrado em
Informática

70

3 anos

Integral

(1)

Vagas

(2)

(4)

Cursos TÉCNICOS SUBSEQUENTES ( 3 ) (pós Ensino Médio)

Vagas ( 2 )

Duração

Período

Técnico Integrado em
Administração

Curso ( 1 )

35

3 anos

Integral ( 4 )

Vagas ( 2 )

Duração

Período

Técnico Integrado em
Edificações

35

3 anos

Integral ( 4 )

Técnico Subsequente em
Administração

50

2 anos

Noturno

Técnico Integrado em
Informática

35

3 anos

Integral ( 4 )

Técnico Subsequente em
Agropecuária

35

1 ano
e meio

Diurno

Técnico Subsequente em
Enfermagem*

35

2 anos

Diurno

Curso ( 1 )

Cursos TÉCNICOS SUBSEQUENTES ( 3 ) (pós Ensino Médio)
Curso ( 1 )

Vagas ( 2 )

Duração

Período

Técnico Subsequente em
Administração

40

2 anos

Noturno

Campus MUZAMBINHO

Técnico Subsequente em
Edificações

40

2 anos

Noturno

Cursos TÉCNICOS INTEGRADOS ao Ensino Médio

Técnico Subsequente em
Química

40

2 anos

Noturno

Técnico Subsequente em
Segurança do Trabalho

40

2 anos

Noturno

Vagas ( 2 )

Duração

Período

Técnico Integrado em
Agropecuária

Curso ( 1 )

120

3 anos

Integral ( 4 )

Técnico Integrado em
Alimentos

30

3 anos

Integral ( 4 )

Campus Avançado TRÊS CORAÇÕES

Técnico Integrado em
Informática

60

3 anos

Integral ( 4 )

Cursos TÉCNICOS INTEGRADOS ao Ensino Médio

Cursos TÉCNICOS SUBSEQUENTES ( 3 ) (pós Ensino Médio)
Curso

(1)

Técnico Subsequente em
Administração
Técnico Subsequente em
Agropecuária
Técnico Subsequente em
Contabilidade

Vagas ( 2 )

Duração

Período

30

3 anos

Integral ( 4 )

Duração

Período

40

1 ano
e meio

Noturno

Técnico Integrado em
Informática

30

3 anos

Integral ( 4 )

40

1 ano
e meio

Integral

Técnico Integrado em
Mecânica

30

3 anos

Integral ( 4 )

Noturno

Vagas

40

1 ano
e meio

Técnico Subsequente em
Edificações

40

1 ano
e meio

Noturno

Técnico Subsequente em
Enfermagem

30

2 anos

Noturno

40

1 ano
e meio

Noturno

Técnico Subsequente em
Segurança do Trabalho

Curso ( 1 )

Técnico Integrado em
Administração

(2)

Cursos TÉCNICOS SUBSEQUENTES ( 3 ) (pós Ensino Médio)
Curso ( 1 )

Técnico Subsequente em
Logística

Vagas ( 2 )

Duração

Período

40

1 ano
e meio

Noturno
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