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O Diretor geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul de Minas Gerais

(IFSULDEMINAS), torna públicos o cronograma e os procedimentos de matrículas para

ingresso de discentes no 1º semestre letivo de 2021, candidatos às vagas remanescentes dos

cursos SUPERIORES do Campus Inconfidentes, através deste EDITAL complementar ao

91/2021.

1. Do Cronograma e das Chamadas

a) Cronograma EXCLUSIVO para o Campus Inconfidentes (vagas remanescentes dos cursos

SUPERIORES do Campus Inconfidentes - EDITAL 91/2021):

Publicação do resultado final e convocação

para matrícula na Chamada Regular

14 de junho

Prazo para envio de documentação para

matrícula dos candidatos da Chamada Regular

De 14 a 20 de junho de 2021

Divulgação do resultado da análise dos

documentos encaminhados para matrícula

dos candidatos da Chamada Regular

22 de junho após 17h00

Prazo para recurso das matrículas indeferidas

na Chamada Regular

23 e 24 de junho

Divulgação do Resultado final da chamada

regular (após análise dos recursos)

25 de junho

Convocação Pessoal em chamada única dos

candidatos excedentes para possíveis vagas

não ocupadas em primeira chamada

28 de junho

Prazo para recurso da convocação pessoal

48 horas após a análise da

documentação* desconsiderando

sábados, domingos e feriados.

* O candidato receberá o resultado da análise e o prazo por email.

2. Das matrículas

2.1. Os(as) candidatos(as) classificados(as) dentro das vagas disponíveis serão convocados a

realizar matrícula, conforme previsão no cronograma (Item 1. deste Edital).

2.2. As matrículas serão realizadas através do formulário eletrônico que será enviado para o

e-mail cadastrado pelo candidato na inscrição.



2.2.1. A documentação a ser apresentada para matrícula, de maneira online e através do

formulário eletrônico será:

a) Carteira de Identidade - RG (original). A carteira nacional de habilitação (CNH), para fins

de matrícula, não substitui o RG.

b) Certidão de Nascimento ou de casamento (original);

c) Número do CPF, caso o número não conste no RG;

d) Histórico Escolar do Ensino Médio ou Certificado/Certidão/Declaração de Conclusão do

Ensino Médio contendo data da confecção do Histórico Escolar, de acordo com os requisitos

para ingresso descritos no item 7.12. do Edital 91/2021. A declaração de conclusão deve ter

sido emitida nos últimos 30 dias.

e) Número do Título de Eleitor para maiores de 18 anos;

f) 01 fotografia recente 3x4 (não serão aceitas fotos em outro formato que não 3x4).

g) Comprovante de quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino com

idade superior a 18 anos (original).

h) A certidão de quitação eleitoral atualizada será obtida, mediante consulta on-line à base

de dados da administração, conforme disposto na Portaria Ministerial nº 176, de 25 de

junho de 2017. Atinente à certidão de quitação eleitoral, havendo inconsistência cadastral

nos dados do participante, de forma a impedir a obtenção do documento através de

consulta on-line ao banco de dados da administração, deverá o polo de oferta solicitar ao(à)

candidato(a) sua apresentação. Caso a impossibilidade de sua obtenção pela secretaria se dê

em razão da indisponibilidade de consulta on-line à base de dados oficial, a comprovação

necessária poderá ser feita por meio de declaração escrita e assinada pelo(a) candidato(a),

que na hipótese de declaração inverídica ficará sujeito às sanções administrativas, civis e

penais aplicáveis;

i) Comprovante de residência atualizado (últimos 30 dias).

2.3 A matrícula poderá ser realizada:

a) pelo(a) próprio(a) candidato(a) com idade igual ou maior que 18 anos;

b) pelo(a) próprio(a) candidato(a), assistido pelo responsável legal, com idade igual ou maior

que  16 anos e menor de 18 anos;

c) pelo representante legal quando menor de 16 anos;



d) ou por representante legal munido de procuração específica para finalidade de matrícula

no IFSULDEMINAS.

2.4. A matrícula se efetiva quando, nos prazos definidos pelo edital, o(a) candidato(a)

apresenta toda a documentação necessária para fins de registro acadêmico, dentro do prazo

em que foi convocado(a).

2.5. Caberá recurso contra o indeferimento da matrícula, nos prazos determinados neste

edital, com complementação de documentos, exceto nos casos expressos pelo edital para os

quais não cabe recurso.

2.6. As vagas dos candidatos AUSENTES ou cujas solicitações de matrícula permanecerem

INDEFERIDAS após o recurso, serão desconsideradas e as vagas serão disponibilizadas para

Convocação Pessoal em chamada única dos candidatos excedentes.

2.7. A solicitação de matrícula via formulário eletrônico acontecerá conforme o cronograma

previsto neste Edital (item 1.). O(a) candidato(a) que não realizar a matrícula no prazo

estipulado não poderá enviar a documentação posteriormente e perderá o direito à vaga.

2.8. Os(as) candidatos(as) serão listados em ordem crescente de classificação.

2.9. Serão convocados para a matrícula os(as) candidatos(as) classificados de acordo com o

número de vagas ofertadas, em conformidade com o quadro de vagas.

2.10. O envio da documentação é uma mera expectativa de direito e não garante, em

hipótese alguma, a matrícula definitiva daqueles que não cumprirem com todos os

requisitos do edital.

2.11. As matrículas serão realizadas de acordo com a Lei 12.089, de 11/11/2009 para o

Ensino Superior:

Art. 2º É proibido uma mesma pessoa ocupar, na condição de estudante,

simultaneamente, no curso de graduação, 2 (duas) vagas, no mesmo curso

ou em cursos diferentes em uma ou mais de uma instituição pública de

ensino superior em todo o território nacional.

Art. 3º dispõe: A instituição pública de Ensino Superior que constatar que

um dos seus alunos ocupa uma outra vaga na mesma ou em outra

instituição deverá lhe comunicar que terá de optar por uma das vagas no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do primeiro dia útil posterior à

comunicação.

§ 1º Se o aluno não comparecer no prazo assinalado no caput deste artigo

ou não optar por uma das vagas, a instituição pública de ensino superior

providenciará o cancelamento:



I - da matrícula mais antiga, na hipótese de a duplicidade ocorrer em

instituições diferentes; II - da matrícula mais recente, na hipótese de a

duplicidade ocorrer na mesma instituição.

§ 2º Concomitantemente ao cancelamento da matrícula na forma do

disposto no § 1 deste artigo, será decretada a nulidade dos créditos

adquiridos no curso cuja matrícula foi cancelada.

2.12. O IFSULDEMINAS se responsabiliza unicamente com a divulgação dos resultados deste

processo seletivo, não se responsabilizando pela matrícula do(a) candidato(a) que não enviar
a documentação no prazo estipulado e que alegue desconhecimento das convocações.

2.13. É de responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar as convocações e publicações

no site do campus Inconfidentes https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/.

2.14. Caso o(a) candidato(a) não possua meios tecnológicos para realizar a matrícula de

forma online, é possível agendar um dia e horário para comparecimento presencial no

campus Inconfidentes para realizar a pré-matrícula online, dentro do prazo da chamada em

que foi convocado(a), conforme o cronograma de matrícula.

2.15. O(a) candidato(a) que desejar agendar comparecimento para matrícula utilizando as

ferramentas tecnológicas do campus deverá solicitar o agendamento através do e-mail da

Copese: copese.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br. Somente serão aceitas as solicitações

recebidas até o dia 17/06/2021, sendo de inteira responsabilidade do candidato a

organização da documentação e atentar-se para a data e o horário agendados.

2.16. Não será, em hipótese alguma, prorrogado o prazo de matrícula motivado pela

impossibilidade de comparecimento ao campus por dificuldade para agendamento.

2.17. Para a realização de matrículas utilizando-se o equipamento institucional, cabe ao

campus Inconfidentes tão somente a disponibilização dos equipamentos, sendo de inteira

responsabilidade do(a) candidato(a) as informações e documentos registrados no sistema.

2.18. O envio da documentação, não garante a efetivação da matrícula e início no curso,

estando estes condicionados à análise dos documentos, seu deferimento e respeito à ordem

de classificação dentro do número de vagas disponíveis para a convocação.

2.19. Em caso de indeferimento, o recurso poderá ser realizado nos dias, conforme previsto

no cronograma (item 1. deste Edital), e será realizado através do link do formulário

eletrônico disponibilizado posteriormente. Durante este prazo, os(as) candidatos(as) que

iniciaram a solicitação de matrícula poderão apresentar os documentos corrigidos.



2.20. Os documentos encaminhados via formulário eletrônico serão analisados

possibilitando ao candidato atualizar as informações e corrigir o(s) documento(s) tantas

vezes quantas for necessário, até o prazo final da respectiva chamada.

2.21. Para os candidatos excedentes, ainda há a possibilidade de Convocação Pessoal para

matrícula, caso não haja preenchimento das vagas pela Chamada Regular. A Convocação

Pessoal será feita pelo e-mail apresentado na inscrição, conforme cronograma.

2.22. O IFSULDEMINAS não se responsabiliza por e-mail cadastrados incorretamente,

sendo de responsabilidade do(a) candidato(a) se informar e manter atualizados os seus

dados pessoais.

2.23. As análises dos documentos dos(as) candidatos(as) encaminhados no prazo de

pré-matrícula serão feitas até o preenchimento das vagas do curso e até que se atinja 20%

da carga horária do semestre, caso sejam detectadas vagas ociosas.

Inconfidentes, 10 de junho de 2021.


