
 

 
DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PARA OCUPAÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES DOS CURSOS SUPERIORES 
DO CAMPUS INCONFIDENTES (EDITAL 91/2021)  

 

1. Qual o período das inscrições para o processo seletivo? 

2. Qual o valor que terei que pagar para realizar a inscrição? 

3. Como posso realizar minha inscrição para concorrer a uma vaga nos 

cursos superiores?  

4. Posso realizar a inscrição pessoalmente no IFSULDEMINAS?  

5. Como será o processo seletivo? Terá alguma prova? 

6. Para quais cursos superiores posso me inscrever? Estes cursos são EaD 

(Educação a Distância) ou presenciais? 

7. O que preciso ter para me inscrever a uma vaga dos cursos superiores 

ofertados? 

8. Para quantos cursos posso me candidatar neste edital? 

9. O que é necessário para que minha inscrição seja aceita?  

10.  Como posso confirmar minha inscrição? 

11.  Como posso confirmar minha inscrição? 

12.  Quando deverei apresentar minhas notas do Histórico escolar do Ensino 

Médio? 

13.  Como deverei apresentar minhas notas no formulário? 

14. Devo inserir algum comprovante das notas apresentadas na inscrição? 

15.  Terei a oportunidade de corrigir meu documento caso ele não esteja 

adequado ou legível? 

16.  Como saberei se preciso realizar a correção do formulário de inscrição? 

17.  Tenho dúvidas de como lançar as notas do meu histórico escolar, de 

acordo com o tipo de Ensino Médio que realizei, como posso saber? 

18.  Como posso lançar minhas notas se o Histórico Escolar ou documento 

oficial equivalente apresentar conceitos ao em vez de números? 

19.  E se no meu histórico os conceitos forem diferentes dos apresentados 

no ANEXO II? 

20. Quando e onde serão publicados os resultados? 

21. Quando serão as matrículas?  

  



1. Qual o período das inscrições para o processo seletivo? 

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 13 horas do dia 21 de maio de 2021 

até as 23h59 do dia 31 de maio de 2021. 

 

2. Qual o valor que terei que pagar para realizar a inscrição? 

As inscrições são totalmente gratuitas.  

 

3. Como posso realizar minha inscrição para concorrer a uma vaga nos 

cursos superiores?  

Para se inscrever você deverá acessar o formulário de inscrição no link 

(https://forms.gle/yxR6BkDv9NQwbxMQ7) e preencher todos os campos obrigatórios 

apresentados no formulário de inscrição. 

 

4. Posso realizar a inscrição pessoalmente no IFSULDEMINAS?  

 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, mas você pode 

agendar um horário para atendimento no campus Inconfidentes pelo e-mail: 

copese.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br, pelo telefone (35) 3464-1200 ou pelo 

WhatsApp (35) 9 9721-1526, e ter acesso a um computador para realizar sua 

inscrição.  

 

5. Como será o processo seletivo? Terá alguma prova? 

O processo seletivo não terá provas e a seleção ocorrerá pela Análise de histórico 

escolar com as notas do Primeiro (1º) e Segundo (2º)  ano do Ensino Médio, nas 

disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. 

 

6. Para quais cursos superiores posso me inscrever? Estes cursos são EaD 

(Educação a Distância) ou presenciais? 

Todos os cursos superiores ofertados são presenciais. Atualmente as aulas destes 

cursos estão ocorrendo de maneira remota (através da internet) por causa da 

Pandemia acarretada pelo novo coronavírus, mas assim que houver segurança em 

saúde as aulas voltarão presencialmente no Campus Inconfidentes.  

 

 

https://forms.gle/yxR6BkDv9NQwbxMQ7
mailto:copese.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br


       CURSOS SUPERIORES PRESENCIAIS  
Tempo de 

duração 

Período do dia em 

que ocorrem as 

aulas  

Vagas 

Bacharelado em Engenharia Ambiental  5 anos Integral  9 

Bacharelado de Engenharia de 

Agrimensura e Cartográfica 
5 anos Integral  20 

Bacharelado de Engenharia de Alimentos  5 anos Integral  13 

Licenciatura em Ciências Biológicas  4 anos  Noturno 9 

Licenciatura em História 4 anos Noturno 7 

Licenciatura em Matemática 4 anos Noturno 28 

Licenciatura em Pedagogia 4 anos Noturno 2 

Tecnologia em Gestão Ambiental* 3 anos Noturno 26 

*Curso Noturno, com aulas práticas quinzenalmente aos sábados  

 

7. O que preciso ter para me inscrever a uma vaga dos cursos superiores 

ofertados?  

Você precisa ter concluído o ensino médio até a data da matrícula e não estar 

matriculado em nenhum curso superior presencial e/ou a distância nos campi e 

polos EaD do IFSULDEMINAS ou de qualquer outra instituição pública. 

 

8. Para quantos cursos posso me candidatar neste edital? 

Será aceita apenas UMA (01) inscrição por CPF. Assim, você não pode realizar 

várias inscrições para cursos diferentes. Caso isso ocorra, apenas a última inscrição 

será aceita e as demais desconsideradas.  

 

9. O que é necessário para que minha inscrição seja aceita?  

Além de preencher corretamente o formulário de inscrição, é muito importante que 

seja inserida uma imagem legível de documento válido que comprove as notas, 

conforme previsto no artigo 7.11, do edital 91/2021. 

 

10. Como faço caso queira corrigir alguma informação preenchida no formulário 

de  inscrição?  

Você mesmo pode alterar sua inscrição, pelo formulário. Isso pode ser feito até o último dia 
de inscrição, 31 de maio. 



11. Como posso confirmar minha inscrição? 

 Ao finalizar e enviar o formulário você receberá um e-mail de confirmação com a 

cópia das respostas que foram enviadas em seu e-mail. Esse será o seu 

comprovante de inscrição. 

  

12. Quando deverei apresentar minhas notas do Histórico escolar do Ensino 

Médio?  

No ato da inscrição você deverá inserir no formulário as notas obtidas nas disciplinas 

Língua Portuguesa (ou Português) e Matemática, no ENSINO MÉDIO.  

 

13. Como deverei apresentar minhas notas no formulário? 

Você deverá inserir no formulário de inscrição as notas utilizando  vírgula (“,”) e duas 

casas decimais na escala de 0,00 a 10,00, observando-se o Anexo II, caso 

necessário.  

 

14. Devo inserir algum comprovante das notas apresentadas na inscrição? 

Sim! Após preencher o formulário você deverá anexar, obrigatoriamente, documentos 

que comprovem as notas informadas. É possível anexar até 3 arquivos, em formato 

PDF ou JPEG, com tamanho máximo de 3Mb. Podem ser anexados  um ou mais dos 

seguintes documentos, frente e verso, com todas as informações legíveis: 

a) Histórico Escolar OU documento oficial correspondente OU ANEXO I, de acordo 

com o tipo de curso (modalidade) pretendido e a escolarização, ou seja, Boletim, 

Comprovante, Certificado ou Histórico Escolar que apresente as notas obtidas, assim 

como comprovantes oficiais de exames de certificação de competências ou de 

avaliação de jovens e adultos, ou documento equivalente. 

IMPORTANTE! Em se tratando de boletins de notas, estes deverão ser apresentados 

com identificação do estabelecimento de ensino, tais como: carimbo e assinatura do 

responsável pela secretaria escolar, identificação digital da escola, etc. 

 

TAMBÉM, É MUITO IMPORTANTE QUE o documento anexado na inscrição para 

comprovar as notas esteja LEGÍVEL e permita a identificação das notas obtidas! 

 

 



15. Terei a oportunidade de corrigir meu documento caso ele não esteja 

adequado ou legível? 

Sim! Durante o prazo de inscrição, a Comissão de Verificação do Histórico Escolar 

analisará as notas lançadas no formulário de inscrição e as conferirá com os 

documentos, caso necessário, a Comissão poderá entrar em contato com você para 

solicitar alguma correção.  

 

16. Como saberei se preciso realizar a correção do formulário de inscrição? 

Você deverá permanecer atento ao e-mail cadastrado em sua inscrição, pois será 

informado por meio dele. 

 

17. Tenho dúvidas de como lançar as notas do meu histórico escolar, de acordo 

com o tipo de Ensino Médio que realizei, como posso saber?  

A maneira como você deve lançar essas notas pode ser encontrado no Edital e 

dependerá da forma como você concluiu o Ensino Médio: 

● De maneira regular (ver orientações no item 7.2 do Edital); 

● Em outro modelo que não o regular, como por exemplo o  supletivo (ver 

orientações no item 7.3); 

● Concluiu ou concluirá o Ensino Médio por meio de reclassificação, ou seja, não 

cursou o 3º ano do Ensino Médio, realizou avaliação de competências e foi 

matriculado em série mais avançada  (ver orientações no item 7.4 do Edital); 

● Concluiu ou concluirá o Ensino Médio por meio de exames de certificação de 

competências ou de avaliação de jovens e adultos, como o Exame Nacional 

para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), ou equivalente (ver orientações no item 7.5 

do Edital); 

● Caso alguma disciplina tenha sido cursada em mais de uma disciplina correlata 

(por exemplo: Português, Gramática, Redação, Literatura e outras; ou 

Matemática, Geometria, Aritmética e outras): (ver orientações no item 7.6 do 

Edital); 

 

 

 



18. Como posso lançar minhas notas se o Histórico Escolar ou documento 

oficial equivalente apresentar conceitos ao em vez de números?  

 No ANEXO II do Edital você encontrará uma Tabela de Equivalência entre Conceitos 

e Notas Numéricas para fazer a conversão correspondente e assim, poder lançar um 

valor numérico no formulário de inscrições.  

 

19. E se no meu histórico os conceitos forem diferentes dos apresentados no 

ANEXO II? 

Caso a instituição de ensino que você conclui o ensino médio não utilize os conceitos 

apresentados no ANEXO II (do edital 91/2021), você poderá solicitar na instituição 

que concluir o Ensino Médio o preenchimento da declaração do ANEXO I (do edital 

91/2021),  convertendo para nota numérica (0 a 10) os conceitos apresentados.  

 

20. Quando e onde serão publicados os resultados? 

Os resultados após a avaliação dos formulários de inscrição e notas, serão publicados 

a partir de 09 de junho de 2021 e poderão ser consultados no link: 

https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/.  

 

21. Quando serão as matrículas?  

Elas ocorrerão a partir do dia 14 de junho e também serão por meio de formulário 

eletrônico. O edital de matrículas, com as datas e orientações das documentações 

necessárias será publicado na página do Campus Inconfidentes. 

 

https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/

