
Manual de Registro de Cursos de Formação Inicial/Continuada – FIC
IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes

Este documento tem como finalidade apresentar as orientações referentes ao Cadastro

de  Cursos  FIC  proporcionando  assim  um  melhor  entendimento  dos  discentes,  técnico-

administrativos  e  docentes  do  IFSULDEMINAS  –  Campus  Inconfidentes,  bem  como  a

comunidade.

1. Etapas para o Cadastro de Curso FIC

a) Inicialmente,  deverá  ser  desenvolvido  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso,  conforme

Modelo de PPC de cursos FIC. 

b) Enviar  o  projeto  para  a  Coordenação  de  Extensão  CEXT

(entensao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br)  que  terá  o  prazo  de  15  dias  úteis  para

apresentar o projeto ao NIPE.

c) Após a aprovação do NIPE o coordenador deverá submeter o projeto no GPPEX.

d) Após a aprovação do NIPE, o coordenador do curso estará autorizado para publicação

do edital para o preenchimento das vagas contendo:

 Forma de inscrição;

 Período e local de inscrição;

 Critério de seleção;

 Início e horário das aulas;

 Outras informações que julgar relevantes.

e) Após  a  seleção  dos  alunos  o  coordenador  do  curso  deverá  encaminhar  para  a

Coordenação de Extensão as seguintes informações dos alunos matriculados:

 Nome  completo,  CPF;  Cor,  e-mail,  Renda  e  se  é  aluno  interno  ou  externo.

(Informações necessárias para cadastro no SISTEC pelo Pesquisador Institucional)

f) Ao  final  do  curso,  os  dados  dos  alunos  concluintes  deverão  ser  enviados  pelo

Coordenador do Curso para a Coordenação de Extensão para fechamento dos dados SISTEC e

também para a emissão dos certificados.

mailto:entensao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br


CHECK LIST DE PROCESSO

 Preenchimento do PPC do curso;

 Cadastrar o Curso FIC na Coordenação de Extensão;

 Cadastrar o PPC no GPPEX (após aprovação do NIPE);

 Publicação do Edital (após aprovação do NIPE);

 Envio dos dados dos alunos matriculados para Coordenação de Extensão;

 Após a conclusão do curso, enviar os dados dos alunos que finalizarem o curso para a

CEXT para emissão dos certificados.

IMPORTANTE:

 Para  cumprimento  das  exigências  especificadas  pela  Reitoria,  50% (cinquenta  por

cento)  das  vagas  ofertadas devem ser preenchidas pela  comunidade externa,  quando tiver

recursos financeiros para pagamento de instrutores.

 Nenhum curso deve conter em seu nome as palavras: seminário, encontro, olimpíada,

ação solidária, palestra, cerimônia, semana, tertúlia, cavalgada, jornada, experiência, fórum,

circuito, visita, concurso, treinamento, simpósio, ciclo, apresentação, gincana, festival, cinema

comentado,  #CURTINDOOBMEP, feira,  dia  de campo,  IFshow, EMPREENTEC, circuito,

AMAZON AWS, busca, chamada, exposição e voleibol. Essas palavras não serão admitidas

nem no plural e nem no singular.


