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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICASECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAISINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

CADASTRO DE RESERVA DE VAGAS PARA INTERESSADOS EMCADASTRO DE RESERVA DE VAGAS PARA INTERESSADOS EM
PARTICIPAR COMO ALUNOS DE CURSOS DE EXTENSÃO  PARTICIPAR COMO ALUNOS DE CURSOS DE EXTENSÃO  

O Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão (NIPE) do Instituto Federal de Educação, Ciência eO Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão (NIPE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas  Gerais  – IFSULDEMINAS, Campus  Poços  de Caldas , torna público oTecnologia do Sul de Minas  Gerais  – IFSULDEMINAS, Campus  Poços  de Caldas , torna público o
cadastro de reserva para cinco Cursos  de Extensão, de acordo com o que estabelece o presentecadastro de reserva para cinco Cursos  de Extensão, de acordo com o que estabelece o presente
Edital.Edital.

1. OBJETIVOS1. OBJETIVOS

O presente Edital  tem por objetivo a abertura de cadastro de reserva de vagas  para cinco cursos  deO presente Edital  tem por objetivo a abertura de cadastro de reserva de vagas  para cinco cursos  de
Extensão. Os  cursos  são inteiramente gratuitos  e abertos  à comunidade externa e interna doExtensão. Os  cursos  são inteiramente gratuitos  e abertos  à comunidade externa e interna do
IFSULDEMINAS, contanto que sejam respeitados  os  pré-requis itos  mínimos .   IFSULDEMINAS, contanto que sejam respeitados  os  pré-requis itos  mínimos .   

2. DOS CURSOS E DOS PRÉ-REQUISITOS2. DOS CURSOS E DOS PRÉ-REQUISITOS

2.1 Serão ofertados  5 (cinco) cursos  de extensão no total, todos  na modalidade presencial,2.1 Serão ofertados  5 (cinco) cursos  de extensão no total, todos  na modalidade presencial,
conforme especificado na tabela abaixo:conforme especificado na tabela abaixo:

CURSO DECURSO DE
EXTENSÃOEXTENSÃO

MODALIDADEMODALIDADE
CARGACARGA
HORÁRIAHORÁRIA
TOTALTOTAL

PRÉ-REQUISITO(S)PRÉ-REQUISITO(S)

TemasTemas
ContemporâneosContemporâneos

PresencialPresencial 40 horas40 horas
O candidato deverá estar cursando oO candidato deverá estar cursando o
ens ino médio em uma instituição públicaens ino médio em uma instituição pública
de ens ino.de ens ino.

LibrasLibras PresencialPresencial 40 horas40 horas
O candidato deverá estar cursando oO candidato deverá estar cursando o
ens ino médio em uma instituição públicaens ino médio em uma instituição pública
de ens ino.de ens ino.

Práticas  CorporaisPráticas  Corporais O candidato deverá estar cursando oO candidato deverá estar cursando o



e Qualidade dee Qualidade de
VidaVida

PresencialPresencial 40 horas40 horas ens ino médio em uma instituição públicaens ino médio em uma instituição pública
de ens ino.de ens ino.

Práticas  Corporais ,Práticas  Corporais ,
Ritmos  e DançasRitmos  e Danças

PresencialPresencial 40 horas40 horas
O candidato deverá estar cursando oO candidato deverá estar cursando o
ens ino médio em uma instituição públicaens ino médio em uma instituição pública
de ens ino.de ens ino.

Experimentação emExperimentação em
Ciências  Fís icasCiências  Fís icas

PresencialPresencial 40 horas40 horas
O candidato deverá estar cursando oO candidato deverá estar cursando o
ens ino médio em uma instituição públicaens ino médio em uma instituição pública
de ens ino.de ens ino.

2.2 Demais  informações  específicas  dos  cursos , como periodicidade e horário das  aulas , número de2.2 Demais  informações  específicas  dos  cursos , como periodicidade e horário das  aulas , número de
vagas , local, objetivos , formas  de acesso, perfi l  do egresso, componentes  curriculares  e condiçõesvagas , local, objetivos , formas  de acesso, perfi l  do egresso, componentes  curriculares  e condições
para a conclusão estão sendo informadas  no Anexo I deste edital. As  informações  sobre os  cursospara a conclusão estão sendo informadas  no Anexo I deste edital. As  informações  sobre os  cursos
e os  conteúdos  minis trados  estão sujeitas  a pequenas  alterações , conforme sugestões  do NIPE ee os  conteúdos  minis trados  estão sujeitas  a pequenas  alterações , conforme sugestões  do NIPE e
andamento do cronograma previs to.andamento do cronograma previs to.

2.3 Todos  os  cursos  são inteiramente gratuitos  e sem taxa de matrícula. O IFSULDEMINAS não2.3 Todos  os  cursos  são inteiramente gratuitos  e sem taxa de matrícula. O IFSULDEMINAS não
disponibil izará transporte nem alimentação para os  alunos  matriculados .  disponibil izará transporte nem alimentação para os  alunos  matriculados .  

3. DA INSCRIÇÃO3. DA INSCRIÇÃO

3.1 Todos  os  interessados  em matricular-se nos  cursos  deverão realizar primeiro a inscrição,3.1 Todos  os  interessados  em matricular-se nos  cursos  deverão realizar primeiro a inscrição,
preenchendo o formulário disponibil izado no l ink preenchendo o formulário disponibil izado no l ink https ://forms.gle/sTSnq7yn7QRdcMD78https ://forms.gle/sTSnq7yn7QRdcMD78 . Após . Após
preencher e enviar o formulário, o candidato receberá um e-mail  com a cópia de suas  respostas .preencher e enviar o formulário, o candidato receberá um e-mail  com a cópia de suas  respostas .

3.2 O preenchimento do formulário de inscrição NÃO GARANTE MATRÍCULA NO CURSO. As3.2 O preenchimento do formulário de inscrição NÃO GARANTE MATRÍCULA NO CURSO. As
matrículas  serão realizadas  presencialmente, conforme informações  contidas  no item 4 do edital.matrículas  serão realizadas  presencialmente, conforme informações  contidas  no item 4 do edital.

3.3 O candidato deverá atentar para o preenchimento correto de todos  os  dados  do formulário de3.3 O candidato deverá atentar para o preenchimento correto de todos  os  dados  do formulário de
inscrição, tendo em vis ta que o preenchimento incorreto poderá implicar no não-recebimento doinscrição, tendo em vis ta que o preenchimento incorreto poderá implicar no não-recebimento do
certificado eletrônico ao final do curso.certificado eletrônico ao final do curso.

3.4 O formulário de inscrição estará recebendo respostas  a partir do momento de publicação do3.4 O formulário de inscrição estará recebendo respostas  a partir do momento de publicação do
edital  até o encerramento do período de matrículas , em 19/02/2020.edital  até o encerramento do período de matrículas , em 19/02/2020.

4. DAS MATRÍCULAS4. DAS MATRÍCULAS

4.1 No dia 12/02/2020 será divulgado no s ite do IFSULDEMINAS, Campus  Poços  de Caldas , o4.1 No dia 12/02/2020 será divulgado no s ite do IFSULDEMINAS, Campus  Poços  de Caldas , o
quantitativo de vagas  disponíveis  para cada curso. Por tratar-se de cadastro reserva, pode ocorrerquantitativo de vagas  disponíveis  para cada curso. Por tratar-se de cadastro reserva, pode ocorrer
de não exis tirem vagas  disponíveis  para o Curso de Extensão pretendido pelo(a) candidato(a). Casode não exis tirem vagas  disponíveis  para o Curso de Extensão pretendido pelo(a) candidato(a). Caso
haja vagas  disponíveis  para o curso pretendido, o candidato deverá realizar sua matrícula.haja vagas  disponíveis  para o curso pretendido, o candidato deverá realizar sua matrícula.

4.2 Após  a realização da inscrição, os  interessados  deverão fazer a matrícula por ordem de4.2 Após  a realização da inscrição, os  interessados  deverão fazer a matrícula por ordem de
chegada dos  candidatos , desde que respeitados  os  requis itos  mínimos  do curso. O período dechegada dos  candidatos , desde que respeitados  os  requis itos  mínimos  do curso. O período de
matrículas  será do dia 12/02/2020 até o dia 19/02/2020, de segunda a sexta-feira, das  8h às  20hmatrículas  será do dia 12/02/2020 até o dia 19/02/2020, de segunda a sexta-feira, das  8h às  20h
OU até completarem todas  as  vagas  disponibil izadas  para o curso, o que ocorrer primeiro. AsOU até completarem todas  as  vagas  disponibil izadas  para o curso, o que ocorrer primeiro. As
matrículas  serão realizadas  presencialmente na Coordenadoria de Extensão do IFSULDEMINAS –matrículas  serão realizadas  presencialmente na Coordenadoria de Extensão do IFSULDEMINAS –
Campus  Poços  de Caldas , localizado à Avenida Dirce Pereira Rosa, nº 300, bairro Jardim Esperança,Campus  Poços  de Caldas , localizado à Avenida Dirce Pereira Rosa, nº 300, bairro Jardim Esperança,
Poços  de Caldas  - MG.Poços  de Caldas  - MG.

4.3 No ato da matrícula, caso as  vagas  para o curso pretendido já tenham s ido preenchidas , será4.3 No ato da matrícula, caso as  vagas  para o curso pretendido já tenham s ido preenchidas , será
criada uma l is ta de espera que poderá ser preenchida apenas  pelos  candidatos  que compareceremcriada uma l is ta de espera que poderá ser preenchida apenas  pelos  candidatos  que comparecerem
com toda a documentação necessária durante o prazo de matrículas . Os  candidatos  da l is ta decom toda a documentação necessária durante o prazo de matrículas . Os  candidatos  da l is ta de
espera poderão ser chamados , caso haja des is tência de candidatos  matriculados  antes  do início doespera poderão ser chamados , caso haja des is tência de candidatos  matriculados  antes  do início do
curso.curso.

4.4 Serão reservadas  no mínimo 50% das  vagas  de cada curso para a comunidade externa ao4.4 Serão reservadas  no mínimo 50% das  vagas  de cada curso para a comunidade externa ao
IFSULDEMINAS – Campus  Poços  de Caldas . A comunidade externa é composta por qualquer pessoaIFSULDEMINAS – Campus  Poços  de Caldas . A comunidade externa é composta por qualquer pessoa
que não atue como servidor, aluno ou terceirizado do campus .que não atue como servidor, aluno ou terceirizado do campus .

4.5 Caso a comunidade externa não preencha o percentual mínimo de 50% das  vagas  reservadas ,4.5 Caso a comunidade externa não preencha o percentual mínimo de 50% das  vagas  reservadas ,
as  vagas  remanescentes  poderão ser preenchidas  por candidatos  da l is ta de espera da comunidadeas  vagas  remanescentes  poderão ser preenchidas  por candidatos  da l is ta de espera da comunidade
interna, se houver.  interna, se houver.  



4.6 Para efetivar a matrícula, o aluno deverá comparecer munido dos  documentos  relacionados4.6 Para efetivar a matrícula, o aluno deverá comparecer munido dos  documentos  relacionados
abaixo:abaixo:

Cópia do RG;Cópia do RG;

Cópia de número do CPF;Cópia de número do CPF;

1 foto 3x4 recente 1 foto 3x4 recente 

Declaração de matrícula no ens ino médio de escola da rede pública emitida a menos  de 30Declaração de matrícula no ens ino médio de escola da rede pública emitida a menos  de 30
dias .dias .

Parágrafo único: Caso não tenha em mãos  o RG, o candidato poderá apresentar, em substituição doParágrafo único: Caso não tenha em mãos  o RG, o candidato poderá apresentar, em substituição do
mesmo, no ato da matrícula, cópia da Carteira de Habil itação com foto OU cópia da Carteira demesmo, no ato da matrícula, cópia da Carteira de Habil itação com foto OU cópia da Carteira de
Trabalho OU cópia da Carteira Profiss ional OU cópia do Passaporte. Trabalho OU cópia da Carteira Profiss ional OU cópia do Passaporte. 

4.7 Em caso de perda ou roubo de documentos  pessoais  (RG ou CPF), o candidato deverá4.7 Em caso de perda ou roubo de documentos  pessoais  (RG ou CPF), o candidato deverá
apresentar o Boletim de Ocorrência e a cópia do pedido de 2ª via do documento. O boletim deapresentar o Boletim de Ocorrência e a cópia do pedido de 2ª via do documento. O boletim de
ocorrência poderá ser feito presencialmente ou através  do s ite da delegacia virtual do estado deocorrência poderá ser feito presencialmente ou através  do s ite da delegacia virtual do estado de
Minas  Gerais , através  do l ink: Minas  Gerais , através  do l ink: https ://delegaciavirtual.s ids .mg.gov.br/sxgn/https ://delegaciavirtual.s ids .mg.gov.br/sxgn/  

4.8 Não serão aceitas  matrículas  de candidatos  com a documentação incompleta e não será4.8 Não serão aceitas  matrículas  de candidatos  com a documentação incompleta e não será
permitido “reservar lugar” para a matrícula. Não estando de posse de toda documentaçãopermitido “reservar lugar” para a matrícula. Não estando de posse de toda documentação
necessária, a matrícula será recusada e o candidato poderá retornar posteriormente (dentro donecessária, a matrícula será recusada e o candidato poderá retornar posteriormente (dentro do
prazo de matrícula) com os  documentos  completos . Nesse caso, a matrícula será efetivada casoprazo de matrícula) com os  documentos  completos . Nesse caso, a matrícula será efetivada caso
ainda haja vaga no curso.  ainda haja vaga no curso.  

4.9 No ato da matrícula, os  candidatos  com idade inferior a 18 (dezoito anos), deverão estar4.9 No ato da matrícula, os  candidatos  com idade inferior a 18 (dezoito anos), deverão estar
acompanhados  dos  pais  ou do representante legal (que possua sua guarda devidamenteacompanhados  dos  pais  ou do representante legal (que possua sua guarda devidamente
comprovada). O representante legal deverá portar documento de identidade (ou outro documento)comprovada). O representante legal deverá portar documento de identidade (ou outro documento)
que comprove a paternidade / maternidade / responsabil idade legal.que comprove a paternidade / maternidade / responsabil idade legal.

4.10 Os  pais  ou responsáveis  poderão efetivar a matrícula sem o acompanhamento do candidato4.10 Os  pais  ou responsáveis  poderão efetivar a matrícula sem o acompanhamento do candidato
caso este seja menor de 18 anos , desde que estejam portando toda a documentação necessária docaso este seja menor de 18 anos , desde que estejam portando toda a documentação necessária do
candidato, bem como documento de identidade (ou outro documento) que comprove a paternidade /candidato, bem como documento de identidade (ou outro documento) que comprove a paternidade /
maternidade / responsabil idade legal.maternidade / responsabil idade legal.

4.11 A constatação, a qualquer tempo, de informação falsa na ficha de matrícula ou nos4.11 A constatação, a qualquer tempo, de informação falsa na ficha de matrícula ou nos
documentos  comprobatórios  apresentados , dará ensejo ao des ligamento do(a) aluno(a) do curso,documentos  comprobatórios  apresentados , dará ensejo ao des ligamento do(a) aluno(a) do curso,
sem prejuízo das  demais  providências  cabíveis .sem prejuízo das  demais  providências  cabíveis .

4.12 Para a realização da matrícula, o candidato poderá ser representado por procurador, desde4.12 Para a realização da matrícula, o candidato poderá ser representado por procurador, desde
que o representante esteja portando procuração s imples , redigida em folha A4, com ass inaturaque o representante esteja portando procuração s imples , redigida em folha A4, com ass inatura
idêntica àquela que constar no documento de identidade do interessado no curso, além de todos  osidêntica àquela que constar no documento de identidade do interessado no curso, além de todos  os
documentos  necessários  para a matrícula, citados  no item 4.6 do edital. A procuração não precisadocumentos  necessários  para a matrícula, citados  no item 4.6 do edital. A procuração não precisa
ser regis trada em cartório. ser regis trada em cartório. 

4.13 Será permitida a matrícula de um mesmo candidato em mais  de um curso, desde que não haja4.13 Será permitida a matrícula de um mesmo candidato em mais  de um curso, desde que não haja
confl ito de horário nas  aulas  e seja apresentada uma cópia de todos  os  documentos  necessáriosconfl ito de horário nas  aulas  e seja apresentada uma cópia de todos  os  documentos  necessários
para a matrícula em cada curso pretendido.para a matrícula em cada curso pretendido.

5. DO CRONOGRAMA5. DO CRONOGRAMA

PERÍODO/DATA/HORÁRIOPERÍODO/DATA/HORÁRIO EVENTOEVENTO LOCALLOCAL

A partir de 06/02/2020A partir de 06/02/2020

(quinta-feira)(quinta-feira)

Publicação do edital  dePublicação do edital  de
cadastro de reserva paracadastro de reserva para
os  cursos  e inscriçãoos  cursos  e inscrição
pelo formulário online,pelo formulário online,
conforme item 3 doconforme item 3 do
editaledital

Site Institucional:Site Institucional:

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

A partir do diaA partir do dia
12/02/2020 12/02/2020 

Período de Matrículas  Período de Matrículas  

Coordenadoria de Extensão -Coordenadoria de Extensão -
IFSULDEMINAS - Campus  Poços  deIFSULDEMINAS - Campus  Poços  de
CaldasCaldas



até o dia 19/02/2020até o dia 19/02/2020

De segunda a sexta, dasDe segunda a sexta, das
08h às  20h08h às  20h

(por ordem de chegada)(por ordem de chegada) Avenida Dirce Pereira Rosa, nº 300,Avenida Dirce Pereira Rosa, nº 300,
bairro Jardim Esperança, Poços  debairro Jardim Esperança, Poços  de
Caldas  - MGCaldas  - MG

11/02/202011/02/2020

(terça-feira)(terça-feira)

Das  14h às  15h40mDas  14h às  15h40m

Início do CursoInício do Curso

“Temas“Temas
contemporâneos”contemporâneos”

Sala 11Sala 11

IFSULDEMINAS – Campus  Poços  deIFSULDEMINAS – Campus  Poços  de
CaldasCaldas

13/02/202013/02/2020

(quinta-feira)(quinta-feira)

Das  14h às  15h40hDas  14h às  15h40h

Início do CursoInício do Curso

“Libras”“Libras”

Sala 11Sala 11

IFSULDEMINAS – Campus  Poços  deIFSULDEMINAS – Campus  Poços  de
CaldasCaldas

13/02/202013/02/2020

(quinta-feira)(quinta-feira)

Das  14h às  15h40hDas  14h às  15h40h

Início do CursoInício do Curso

“Práticas  corporais  e“Práticas  corporais  e
qualidade de vida”qualidade de vida”

Sala 13/Ginás ioSala 13/Ginás io

IFSULDEMINAS – Campus  Poços  deIFSULDEMINAS – Campus  Poços  de
CaldasCaldas

13/02/202013/02/2020

(quinta-feira)(quinta-feira)

Das  16h às  17h40hDas  16h às  17h40h

Início do Curso Início do Curso 

“Práticas  corporais ,“Práticas  corporais ,
ritmos  e danças”ritmos  e danças”

Ginás ioGinás io

IFSULDEMINAS – Campus  Poços  deIFSULDEMINAS – Campus  Poços  de
CaldasCaldas

13/02/202013/02/2020

(quinta-feira)(quinta-feira)

Das  16h às  17h40hDas  16h às  17h40h

Início do CursoInício do Curso

“Experimentação em“Experimentação em
ciências  fís icas”ciências  fís icas”

Sala 13Sala 13

IFSULDEMINAS – Campus  Poços  deIFSULDEMINAS – Campus  Poços  de
CaldasCaldas

6. DISPOSIÇÕES FINAIS6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 O candidato que tiver mudança de endereço, troca de e-mail  ou de número de telefone após  a6.1 O candidato que tiver mudança de endereço, troca de e-mail  ou de número de telefone após  a
inscrição deverá, obrigatoriamente, informar à Coordenadoria de Extensão pelo e-mailinscrição deverá, obrigatoriamente, informar à Coordenadoria de Extensão pelo e-mail
extensao.pocos@ifsuldeminas .edu.brextensao.pocos@ifsuldeminas .edu.br..

6.2 É de responsabil idade exclus iva do candidato acompanhar a publicação e a divulgação na6.2 É de responsabil idade exclus iva do candidato acompanhar a publicação e a divulgação na
internet através  do endereço eletrônico internet através  do endereço eletrônico https ://portal.pcs .ifsuldeminas .edu.br/https ://portal.pcs .ifsuldeminas .edu.br/  de todos  os  de todos  os
trâmites  referentes  ao presente edital.trâmites  referentes  ao presente edital.

6.3 A efetivação da matrícula do candidato implica a aceitação pelo mesmo das  condições6.3 A efetivação da matrícula do candidato implica a aceitação pelo mesmo das  condições
estabelecidas  neste Edital, nos  comunicados  oficiais , ou em outros  documentos  que vierem a serestabelecidas  neste Edital, nos  comunicados  oficiais , ou em outros  documentos  que vierem a ser
publicados , como também das  decisões  que possam ser tomadas  pelo IFSULDEMINAS, das  quais  opublicados , como também das  decisões  que possam ser tomadas  pelo IFSULDEMINAS, das  quais  o
candidato não poderá alegar desconhecimento.candidato não poderá alegar desconhecimento.

6.4 A abertura de turmas  e a concessão das  vagas  nos  cursos  está condicionada à formação de6.4 A abertura de turmas  e a concessão das  vagas  nos  cursos  está condicionada à formação de
turmas , ao interesse da Instituição e à disponibil idade dos  instrutores , podendo ocorrer eventuaisturmas , ao interesse da Instituição e à disponibil idade dos  instrutores , podendo ocorrer eventuais
adiamentos  ou cancelamentos  dos  cursos .adiamentos  ou cancelamentos  dos  cursos .

6.5 Em caso de adiamentos  ou cancelamentos  de cursos , os  alunos  serão comunicados  através  do6.5 Em caso de adiamentos  ou cancelamentos  de cursos , os  alunos  serão comunicados  através  do
e-mail  informado no momento da pré-inscrição.e-mail  informado no momento da pré-inscrição.

6.6  Sugestões  e/ou reclamações  acerca do curso poderão ser encaminhadas  à Coordenadoria de6.6  Sugestões  e/ou reclamações  acerca do curso poderão ser encaminhadas  à Coordenadoria de
Extensão do IFSULDEMINAS pessoalmente, pelo telefone (35) 3697-4953 ou através  do e-mailExtensão do IFSULDEMINAS pessoalmente, pelo telefone (35) 3697-4953 ou através  do e-mail
extensao.pocos@ifsuldeminas .edu.brextensao.pocos@ifsuldeminas .edu.br .   .  



6.7 Os  esclarecimentos  e informações  adicionais  acerca deste Edital  poderão ser obtidos  com o6.7 Os  esclarecimentos  e informações  adicionais  acerca deste Edital  poderão ser obtidos  com o
NIPE, através  do e-mail  NIPE, através  do e-mail  nipe.pocos@ifsuldeminas .edu.brnipe.pocos@ifsuldeminas .edu.br . .

6.8 Os  casos  omissos  serão analisados  pelo NIPE do Campus  Poços  de Caldas .6.8 Os  casos  omissos  serão analisados  pelo NIPE do Campus  Poços  de Caldas .

                        

                      Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão                                            Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão                      

IFSULDEMINAS - Campus  Poços  de CaldasIFSULDEMINAS - Campus  Poços  de Caldas

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

ANEXO I  –   INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS DE EXTENSÃOANEXO I  –   INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS DE EXTENSÃO

TEMAS CONTEMPORÂNEOS TEMAS CONTEMPORÂNEOS 

Periodicidade e horário das  aulas : Terça-feira, das  14h às  15h40m.Periodicidade e horário das  aulas : Terça-feira, das  14h às  15h40m.

Início do curso: 11/02/2020         Previsão de término do curso: 07/07/2020Início do curso: 11/02/2020         Previsão de término do curso: 07/07/2020

          

Carga horária total: 40 horas .      Número total de vagas : Cadastro de reserva      Carga horária total: 40 horas .      Número total de vagas : Cadastro de reserva      

Modalidade: PresencialModalidade: Presencial

Local: IFSULDEMINAS - Campus  Poços  de Caldas  – Sala 11Local: IFSULDEMINAS - Campus  Poços  de Caldas  – Sala 11

Objetivos  do Curso: Debate de temas  contemporâneos  que afetam as  juventudes : direitos  daObjetivos  do Curso: Debate de temas  contemporâneos  que afetam as  juventudes : direitos  da
criança e do adolescente; a mulher e a organização famil iar no contexto atual, educaçãocriança e do adolescente; a mulher e a organização famil iar no contexto atual, educação
ambiental; educação al imentar e nutricional; processo de envelhecimento, respeito e valorizaçãoambiental; educação al imentar e nutricional; processo de envelhecimento, respeito e valorização
do idoso; educação em direitos  humanos; saúde; novas  organizações  famil iares  e vida famil iar edo idoso; educação em direitos  humanos; saúde; novas  organizações  famil iares  e vida famil iar e
social; educação para o consumo, educação financeira e fiscal; trabalho, ciência e tecnologia esocial; educação para o consumo, educação financeira e fiscal; trabalho, ciência e tecnologia e
divers idade cultural.divers idade cultural.

Pré-requis ito: Es tar cursando o ens ino médio em instituição pública de ens ino.Pré-requis ito: Es tar cursando o ens ino médio em instituição pública de ens ino.

Perfi l  do egresso: O egresso será capaz de compreender e debater as  dinâmicas  sociais , his tóricasPerfi l  do egresso: O egresso será capaz de compreender e debater as  dinâmicas  sociais , his tóricas
e culturais  do mundo contemporâneo e redigir textos  coesos  e coerentes  sobre tais  temáticase culturais  do mundo contemporâneo e redigir textos  coesos  e coerentes  sobre tais  temáticas
agregando argumentos  atualizados  e em l inguagem acadêmica.agregando argumentos  atualizados  e em l inguagem acadêmica.

Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos  os   pré-Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos  os   pré-
requis itos  mínimos  pelos  candidatos .requis itos  mínimos  pelos  candidatos .



Componentes  curricularesComponentes  curriculares
Carga horária total  Carga horária total  

(hora relógio)(hora relógio)

Temas  ContemporâneosTemas  Contemporâneos
40h no total, sendo 33,33h40h no total, sendo 33,33h
presenciais  e 6,66h apresenciais  e 6,66h a
dis tânciadis tância

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

                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

LIBRASLIBRAS

Periodicidade e horário das  aulas : Quinta-feira, das  14h às  15h40m.Periodicidade e horário das  aulas : Quinta-feira, das  14h às  15h40m.

Início do curso: 13/02/2020               Previsão de término do curso: 02/07/2020Início do curso: 13/02/2020               Previsão de término do curso: 02/07/2020

    

Carga horária total: 40 horas .             Número total de vagas : Cadastro de reserva          Carga horária total: 40 horas .             Número total de vagas : Cadastro de reserva          

Modalidade: PresencialModalidade: Presencial

Local: IFSULDEMINAS - Campus  Poços  de Caldas  – Sala 11Local: IFSULDEMINAS - Campus  Poços  de Caldas  – Sala 11

Objetivos  do Curso: Reconhecer a Libras  como l íngua oficial  bras i leira; Conhecer a cultura daObjetivos  do Curso: Reconhecer a Libras  como l íngua oficial  bras i leira; Conhecer a cultura da
comunidade surda podendo ass im comunicar-se com ela.comunidade surda podendo ass im comunicar-se com ela.

Pré-requis ito: Es tar cursando o ens ino médio em instituição pública de ens ino.Pré-requis ito: Es tar cursando o ens ino médio em instituição pública de ens ino.

Perfi l  do egresso: Cidadão mais  crítico sobre o eu e o todo, compreendendo seus  direitosPerfi l  do egresso: Cidadão mais  crítico sobre o eu e o todo, compreendendo seus  direitos
fundamentais . fundamentais . 

Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos  os  Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos  os  
requis itos  mínimos  pelos  candidatos .requis itos  mínimos  pelos  candidatos .



Componentes  curricularesComponentes  curriculares Carga horária total  (horaCarga horária total  (hora
relógio)relógio)

Aspectos  sócio his tóricos , l inguís ticos  identitários  eAspectos  sócio his tóricos , l inguís ticos  identitários  e
culturais  da comunidade surda.; as  diferentes  l ínguas  deculturais  da comunidade surda.; as  diferentes  l ínguas  de
s inais ; s tatus  da l íngua de s inais  no Bras i l ; culturas inais ; s tatus  da l íngua de s inais  no Bras i l ; cultura
surda; organização l inguís tica da Libras  para usos  nosurda; organização l inguís tica da Libras  para usos  no
cotidiano: vocabulário; s intaxe e semântica; a expressãocotidiano: vocabulário; s intaxe e semântica; a expressão
corporal como elemento l inguís tico. Prática decorporal como elemento l inguís tico. Prática de
conversação em Librasconversação em Libras

40h no total, sendo 33,33h40h no total, sendo 33,33h
presenciais  e 6,66h apresenciais  e 6,66h a
dis tânciadis tância

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

PRÁTICAS CORPORAIS E  QUALIDADE DE VIDAPRÁTICAS CORPORAIS E  QUALIDADE DE VIDA

Periodicidade e horário das  aulas : Quinta-feira, das  14h às  15h40m.Periodicidade e horário das  aulas : Quinta-feira, das  14h às  15h40m.

Início do curso: 13/02/2020                   Previsão de término do curso: 02/07/2020           Início do curso: 13/02/2020                   Previsão de término do curso: 02/07/2020           

Número total de vagas : Cadastro de reserva         Carga horária total: 40 horas     Número total de vagas : Cadastro de reserva         Carga horária total: 40 horas     

Modalidade: PresencialModalidade: Presencial

Local: IFSULDEMINAS - Campus  Poços  de Caldas  – Sala 13 e Ginás io.Local: IFSULDEMINAS - Campus  Poços  de Caldas  – Sala 13 e Ginás io.

Objetivos  do Curso: Desenvolver conhecimentos , atitudes  e habil idades  nas  dimensões  fís ica,Objetivos  do Curso: Desenvolver conhecimentos , atitudes  e habil idades  nas  dimensões  fís ica,
cognitiva, social  e emocional que proporcionem aos  participantes  melhoria no bem-estar, saúde ecognitiva, social  e emocional que proporcionem aos  participantes  melhoria no bem-estar, saúde e
qualidade de vida; desenvolver a capacidade de compreender as  próprias  emoções  e das  demaisqualidade de vida; desenvolver a capacidade de compreender as  próprias  emoções  e das  demais
pessoas ; estimular a interação, social ização e comunicação; desenvolver autoconhecimento,pessoas ; estimular a interação, social ização e comunicação; desenvolver autoconhecimento,
percepção e cuidado de s i  por meio do corpo em movimento. percepção e cuidado de s i  por meio do corpo em movimento. 

Pré-requis itos : Es tar cursando o ens ino médio em instituição pública de ens ino.Pré-requis itos : Es tar cursando o ens ino médio em instituição pública de ens ino.

Perfi l  do egresso: O participante será capaz de identificar e mobil izar recursos  disponíveis  paraPerfi l  do egresso: O participante será capaz de identificar e mobil izar recursos  disponíveis  para
controle do estresse e melhoria da saúde e qualidade de vida, bem como será capaz de reconhecercontrole do estresse e melhoria da saúde e qualidade de vida, bem como será capaz de reconhecer
e se engajar em múltiplas  formas  de movimento corporal que proporcionem experiênciase se engajar em múltiplas  formas  de movimento corporal que proporcionem experiências
prazerosas  e s ignificativas .prazerosas  e s ignificativas .



Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos  os  Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos  os  
requis itos  mínimos  pelos  candidatos .requis itos  mínimos  pelos  candidatos .

Componentes  curricularesComponentes  curriculares
Carga horária totalCarga horária total
(hora relógio)(hora relógio)

Conhecimentos  sobre o corpo. Aptidão fís ica e condicionamentoConhecimentos  sobre o corpo. Aptidão fís ica e condicionamento
fís ico. Saúde mental e controle do estresse. Práticas  corporais  efís ico. Saúde mental e controle do estresse. Práticas  corporais  e
suas  relações  com a saúde, lazer e qualidade de vida.suas  relações  com a saúde, lazer e qualidade de vida.

40h no total, sendo40h no total, sendo
33,33h presenciais  e33,33h presenciais  e
6,66h a dis tância6,66h a dis tância

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS FÍSICASEXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS FÍSICAS

Periodicidade e horário das  aulas : Quinta-feira, das  16h às  17h40m.Periodicidade e horário das  aulas : Quinta-feira, das  16h às  17h40m.

Início do curso: 13/02/2020                Previsão de término do curso: 02/07/2020            Início do curso: 13/02/2020                Previsão de término do curso: 02/07/2020            

Número total de vagas : Cadastro de reserva       Modalidade: Presencial       Número total de vagas : Cadastro de reserva       Modalidade: Presencial       

Carga horária total: 40 horas .     Carga horária total: 40 horas .     

Local: IFSULDEMINAS - Campus  Poços  de Caldas , sala 13.Local: IFSULDEMINAS - Campus  Poços  de Caldas , sala 13.

Objetivos  do Curso: Oferecer um processo de ens ino-aprendizagem que permita que o alunoObjetivos  do Curso: Oferecer um processo de ens ino-aprendizagem que permita que o aluno
abandone o papel de mero espectador e deixe para trás  a impressão de que a natureza é explicadaabandone o papel de mero espectador e deixe para trás  a impressão de que a natureza é explicada
através  de algumas  equações  matemáticas  que descrevem os  fenômenos  naturais . Portanto, oatravés  de algumas  equações  matemáticas  que descrevem os  fenômenos  naturais . Portanto, o
curso será conduzido de forma a promover uma aprendizagem s ignificativa dos  conceitos  fís icos .curso será conduzido de forma a promover uma aprendizagem s ignificativa dos  conceitos  fís icos .

Pré-requis itos : Es tar cursando o ens ino médio em instituição pública de ens ino. Pré-requis itos : Es tar cursando o ens ino médio em instituição pública de ens ino. 

Perfi l  do egresso:  O egresso será capaz de identificar e entender os  fenômenos  naturais  de umaPerfi l  do egresso:  O egresso será capaz de identificar e entender os  fenômenos  naturais  de uma
forma agradável e s ignificativa.forma agradável e s ignificativa.



Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos  os  Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos  os  
requis itos  mínimos  pelos  candidatos .requis itos  mínimos  pelos  candidatos .

Componentes  curricularesComponentes  curriculares
Carga horáriaCarga horária
total (horatotal (hora
relógio)relógio)

Notação Científica. Medidas  fís icas  e Propagação de Erro;Notação Científica. Medidas  fís icas  e Propagação de Erro;
Tratamento de Dados  Experimentais . Experiências  de laboratórioTratamento de Dados  Experimentais . Experiências  de laboratório
sobre: Mecânica, Energia, Termodinâmica, Óptica,sobre: Mecânica, Energia, Termodinâmica, Óptica,
Eletromagnetismo, Ondas  e Fís ica Moderna.Eletromagnetismo, Ondas  e Fís ica Moderna.

40h no total,40h no total,
sendo 33,33hsendo 33,33h
presenciais  epresenciais  e
6,66h a6,66h a
dis tânciadis tância

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

PRÁTICAS CORPORAIS, RITMOS E  DANÇASPRÁTICAS CORPORAIS, RITMOS E  DANÇAS

Periodicidade e horário das  aulas : Quinta-feira, das  16h às  17h40m.Periodicidade e horário das  aulas : Quinta-feira, das  16h às  17h40m.

Início do curso: 13/02/2020                Previsão de término do curso: 02/07/2020            Início do curso: 13/02/2020                Previsão de término do curso: 02/07/2020            

Número total de vagas : Cadastro de reserva       Modalidade: Presencial       Número total de vagas : Cadastro de reserva       Modalidade: Presencial       

Carga horária total: 40 horas .Carga horária total: 40 horas .

Local: IFSULDEMINAS - Campus  Poços  de Caldas  – Ginás ioLocal: IFSULDEMINAS - Campus  Poços  de Caldas  – Ginás io

Objetivos  do Curso: Desenvolver conhecimentos , atitudes  e habil idades  para compreensão rítmicaObjetivos  do Curso: Desenvolver conhecimentos , atitudes  e habil idades  para compreensão rítmica
e expressão corporal; es timular a criatividade, sens ibil idade, expressão e ludicidade por meio doe expressão corporal; es timular a criatividade, sens ibil idade, expressão e ludicidade por meio do
movimento corporal; desenvolver pensamento crítico e reflexivo sobre a relação entre dança emovimento corporal; desenvolver pensamento crítico e reflexivo sobre a relação entre dança e
sociedade.sociedade.

Pré-requis itos : Es tar cursando o ens ino médio em instituição pública de ens ino.Pré-requis itos : Es tar cursando o ens ino médio em instituição pública de ens ino.
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