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IF EXATAS PREPARA

Carga horária total: 110 horas   

Periodicidade das aulas: Todas as sextas-feiras letivas, conforme calendário do IFSULDEMINAS
– Campus Poços de Caldas e 16 quartas-feiras a serem agendadas com os alunos. 

Horários: Quartas-feiras: das 14:00 às 16:00       Sextas-feiras: das 14:00 às 17:10 

Número total de vagas: 40.

Local: IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas.

Resumo do Curso: O curso IF EXATAS PREPARA  tem como objetivo oferecer aprofundamento
de estudos nas áreas de Física,  Matemática e Química, visando uma melhor preparação dos
estudantes para a realização dos exames de vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio.
- ENEM. 

Pré-requisitos: Estar cursando o 3o Ano do Ensino Médio em Escola Pública OU ter concluído o
3o Ano do Ensino Médio em Escola Pública.

Perfil  do  egresso:  Espera-se  que  ao  final  do  curso  os  alunos  estejam  preparados  para  a
realização de provas de Física, Matemática e Química dos exames de vestibulares e ENEM. Além
disso,  espera-se que este curso contribua para a formação dos alunos preparando-os para a
graduação,  dado que muitas vezes os alunos ao ingressarem em um curso de nível superior
carregam uma defasagem de aprendizagem, sobretudo na área de exatas. 

Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos os
requisitos mínimos pelos candidatos, respeitando-se, prioritariamente, a reserva de vagas para
portadores de necessidades especiais e para alunos ou ex-alunos do IFSULDEMINAS – Campus
Poços de Caldas. 

Módulo Componentes curriculares Carga horária total (hora relógio)

I Orientação Profissional 20 horas

II Física 30 horas

III Matemática 30 horas

IV Química 30 horas

Conclusão do curso e certificação: O aluno será considerado apto à qualificação e certificação
desde  que  tenha  aproveitamento  mínimo de  60% (sessenta  por  cento)  no  tipo  de  avaliação
proposta  pelos  instrutores  e  frequência  maior  ou  igual  a  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)
registradas na folha de frequência de cada aula. 


