Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Campus Muzambinho

MANUAL DO CANDIDATO 2º Semestre 2012
CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES CAMPUS e POLO DE REDE
CURSOS:
Agropecuária - Informática - Enfermagem - Segurança do Trabalho
Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho
Especialização Técnica em Cuidador de Idoso
Especialização Técnica em Linguagem Java

INFORMAÇÕES GERAIS - INSCRIÇÃO
Inscrição para o Processo Seletivo
Taxa de inscrição
Isenção da taxa de inscrição
Divulgação dos pedidos de isenção da taxa de
inscrição

De 23 abril de 2012 a 27 de maio de 2012. Pela Internet, site

www.muz.ifsuldeminas.edu.br ou na Secretaria

Escolar do IFSULDEMINAS Campus Muzambinho ou no Polo de Rede Capetinga.
R$ 20,00 (vinte reais) – O valor não está sujeito à devolução e é válido somente para este processo seletivo.
O pedido poderá ser realizado de 23 de abril a 04 de maio de 2012, conforme instruções deste manual. O Candidato que
optar pela Isenção de Taxa de Inscrição deverá efetuar a sua Inscrição somente após a divulgação do resultado.
A partir de 18 de maio de 2012.

Candidatos com deficiência comprovada

Comprovação da condição por meio de laudo médico (original e recente) até o dia 27 de maio de 2012

Questionário Socioeconômico

Será preenchido no momento da Inscrição. O preenchimento do Questionário Socioeconômico é obrigatório.
Disponível para impressão, após pagamento da GRU, a partir do dia 11 de junho de 2012 no endereço eletrônico do

Comprovante definitivo de inscrição

campus Muzambinho, sendo obrigatória sua apresentação no dia da prova, juntamente com um documento oficial
com foto.

PROCESSO SELETIVO

17 de junho de 2012 (domingo) de 08horas às 12horas.

Divulgação do gabarito da prova objetiva

18 de junho de 2012.

Prazo para recursos do gabarito da prova
objetiva
Divulgação da classificação oficial

Até 48 horas após a divulgação do gabarito.
A partir de 06 de julho de 2012.
Telefone: 0XX (35) 3571-5096

Maiores informações

Endereço eletrônico: vestibular@ifsuldeminas.edu.br ou copese@eafmuz.gov.br
COPESE: localizada no prédio da Secretaria Escolar.

4 Da Inscrição

4.1 As inscrições poderão ser realizadas de 23 de abril a 27 de maio de 2012.
a) Número do CPF e RG do candidato. Não serão aceitos CPF e RG de terceiros, mesmo que de parentes.
b) Se estrangeiro: número da carteira de estrangeiro ou número do passaporte visado.
4.4 Procedimentos para a Inscrição
a) As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet a partir das 8h do dia 23/04/2012 até as 23:59h do dia 27/05/2012. Para candidatos que não tenham acesso à
Internet, os Campi disponibilizarão, na Secretaria Escolar, computador com acesso à internet.
b) Os candidatos farão opção, na ficha de inscrição, pelo curso e pelo local de realização das provas.
c) Na constatação de alguma informação incorreta nos dados fornecidos para inscrição, o candidato deverá entrar em contato imediatamente com o Campus escolhido, pessoalmente,
ou por intermédio de correio eletrônico (vestibular@ifsuldeminas.edu.br), por telefone, até as 16h do dia 15 de junho de 2012, não sendo, em hipótese alguma, aceitas reclamações
após esta data.

Inscrição via internet
a) O candidato deverá acessar a página do IFSULDEMINAS (www.ifsuldeminas.edu.br), acessar o link “Vestibular”, escolher o Campus desejado e, em seguida, clicar no link
“Inscrições” e preencher todos os campos obrigatórios apresentados na Ficha de Inscrição.
b) O candidato deverá imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), referente à taxa de Inscrição (acesse o link “Imprimir GRU”) e pagá-la em qualquer agência bancária do
Banco do Brasil, até a data impressa na mesma. O prazo limite para reimpressão e pagamento da GRU será dia 28/05/2012, respeitando o horário de funcionamento bancário.
c) Só será considerada válida GRU emitida pelo endereço eletrônico do IFSULDEMINAS, devidamente identificada por layout próprio, estando o candidato sujeito à perda de
inscrição paga com GRU emitida pelo site da Receita Federal e/ou paga fora do prazo limite estipulado por este edital.
d) O candidato que optar pela Isenção de Taxa de Inscrição deverá efetuar a sua Inscrição somente após a divulgação do resultado, a partir do dia 04/05/2012.
e) A COPESE somente efetivará a inscrição do candidato mediante a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, realizada pelo Banco, baseando-se no código de barras e
documento impresso na GRU. Após a comprovação do pagamento da Taxa de Inscrição o candidato deverá imprimir o “Comprovante Definitivo de Inscrição” (Item 8).
g) A COPESE não se responsabilizará por falhas no envio de informações, bem como outros fatores de ordem técnica, que impossibilitem a transferência de dados para a realização
de inscrições via Internet. O Candidato deverá manter o comprovante de pagamento da GRU para eventual comprovação futura.
4.6 Inscrição na secretaria escolar
a) O candidato deverá dirigir-se à secretaria escolar do Campus (Inconfidentes, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas) para o qual irá concorrer à vaga, de segunda-feira a sextafeira, no horário de 08:00 às 10:30 e no horário de 13:30 às 16:00, para que seja efetuada a inscrição, obedecendo às informações do Item 4 deste Edital.
b) Ao efetuar o pagamento, o candidato estará, automaticamente, concordando com o edital e com as normas que regem este Processo Seletivo/Vestibular.
Isenção da Taxa de Inscrição
O candidato poderá solicitar a Isenção da Taxa de Inscrição, por meio de requerimento próprio, disponível no endereço eletrônico do Campus escolhido (Inconfidentes e/ou
Muzambinho ou no endereço eletrônico do instituto: www.ifsuldeminas.edu.br), no período de 23/04 a 04/05 de 2012. Para os Campi de Passos e Poços de Caldas, acessar o
endereço eletrônico do instituto: www.ifsuldeminas.edu.br. Para análise do pedido de Isenção da Taxa de Inscrição, o candidato deverá atender a um dos critérios que se encontram
no EDITAL 018/2012 DO 2º SEMESTRE DE 2012.
Do Questionário Socioeconômico
O questionário socioeconômico deverá ser preenchido no momento da Inscrição (acessar o endereço eletrônico do Campus escolhido) no período de 23 de abril de 2012 a 27 de maio
de 2012. O seu preenchimento é obrigatório.
Os dados obtidos no questionário socioeconômico não serão utilizados para fins de classificação do candidato, e sim, como pesquisa Institucional, com o intuito de aprimorar os
serviços prestados pelo IFSULDEMINAS à comunidade.
Do Comprovante Definitivo de Inscrição
O Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) será disponibilizado para impressão no a partir do dia 11 de junhode 2012, no endereço eletrônico do Campus para o qual o candidato
fez inscrição na Reitoria. A COPESE recomenda que a impressão do CDI seja realizada até as 16h do dia 15 de junho de 2012 (sexta-feira), não se
responsabilizando por eventuais problemas de impressão e/ou dados incorretos constantes após este período.
O CDI deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no dia da prova, acompanhado de documento oficial de identificação original de preferência com foto.
Na hipótese de perda ou roubo do documento original, o candidato deverá apresentar registro da ocorrência em órgão policial, juntamente com outro documento original de
identificação com foto (carteira de trabalho ou carteira de habilitação).
Em caso de problemas na impressão do CDI, o candidato deverá comunicar-se imediatamente com o referido Campus pessoalmente, pelo endereço eletrônico ou pelo telefone,
de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 8h às 11h e de 14h às 16h, para as devidas providências. O IFSULDEMINAS não se responsabilizará por contatos realizados após as
16h em quaisquer dias e nem após o dia 15 de junho de 2012.

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Para análise do pedido de isenção da Taxa de Inscrição, o candidato deverá atender a um dos seguintes critérios (A ou B), comprovados e comprovados até o do dia 23 de abril a 04 de maio
de 2012.
Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, desde que, na Ficha de Inscrição, conste o Número de Identificação Social – NIS, para
A
comprovação através de consulta ao órgão gestor.
Comprovar carência por meio dos seguintes documentos:

1)

requerimento de inscrição, disponível no endereço eletrônico www.ifsuldeminas.edu.br, devidamente preenchido e assinado; (www.ifsuldeminas.edu.br)

2)

declaração de ausência de renda de trabalho de todos os membros da família com mais de 18 anos que não exerçam atividade de trabalho remunerado (inclusive
aposentados e pensionistas), devidamente preenchida e assinada, conforme documento de identidade;

3)

comprovante de rendimento de todos os membros da família que exerçam atividades remuneradas e/ou recebam qualquer tipo de benefício. No caso de produtores rurais,
profissionais autônomos ou de atividade informal, declaração de renda média mensal, devidamente preenchida e assinada, conforme documento de identidade;

4)

cópia completa da última declaração de imposto de renda de todos os membros da família obrigados a declarar;

5)

comprovante de matrícula ou mensalidade escolar dos membros da família com mais de 18 anos que não apresentam comprovante de renda de trabalho ou benefícios e
sejam estudantes;

B

6)

cópia da certidão de nascimento de todos os membros da família com idade igual ou inferior a 18 anos;

7)

cópia de documento de identidade, que contenha assinatura e foto, de todos os membros da família com idade superior a 18 anos;

8)

cópia da certidão de casamento ou termo de separação judicial dos pais e/ou candidato;

9)

cópia de certidão de óbito, no caso de pais falecidos;

10)

comprovante de residência de avós e/ou outros parentes que residam com o candidato e sua família;

11)

comprovante de despesas com aluguel ou amortização de casa própria;

12)

comprovante de despesas com mensalidades escolares;

13) comprovante de despesas com medicamentos de uso prolongado (receita médica e nota de farmácia com valores especificados) e/ou despesas com deficientes físicos ou mentais.
Os documentos deverão ser encaminhados à COPESE Campus Muzambinho, em envelope lacrado, devidamente identificado, com formulário próprio preenchido, disponível no
endereço eletrônico www.ifsuldeminas.edu.br.

CURSOS DISPONÍVEIS E TURNOS
Vagas

Duração

Turno/aulas

Técnico em Agropecuária Subsequente

40

1 ano e meio

Integral – segunda a sexta-feira

Técnico em Informática Subsequente

30

1 ano e meio

Noturno (19:00 às 23:00) segunda a sexta-feira

Técnico em Enfermagem Subsequente

40

1 ano e meio

Noturno (19:00 às 23:00) segunda a sexta-feira

Técnico em Segurança do Trabalho - Subsequente

40

1 ano e meio

Noturno (19:00 às 23:00) segunda a sexta-feira

Especialização Técnica em Cuidador de Idosos

40

1 semestre

Noturno (19:00 às 23:00) segunda a sexta-feira

Especialização Técnica em Linguagem Java

30

1 semestre

Noturno (19:00 às 23:00) segunda a sexta-feira

Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho

40

1 semestre

Noturno (19:00 às 23:00) segunda a sexta-feira

Cursos Técnicos oferecidos

5% das vagas totais de cada Curso estão reservadas a candidatos com alguma necessidade especial comprovada.

1.

As provas dos Cursos do Campus Muzambinho serão realizadas na sua Sede, situada na Estrada Muzambinho, Km 35, Bairro Morro Preto (próximo trevo principal da cidade) e no
CeCAES, situado na Rua Dinah, 75, no bairro Canaã, em Muzambinho-MG.

2.

Para os Cursos de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, Especialização Técnica em Cuidador de Idosos e Especialização Técnica em Linguagem Java as vagas serão
definidas por meio de sorteio, no mesmo dia 17 de junho de 2012, às 08 horas, em sala própria. Os Candidatos terão que apresentar até o dia 28 de maio de 2012, até 16 horas, na
secretaria Escola do Campus Muzambinho-MG, o comprovante de Curso Técnico em Enfermagem para as especializações em Enfermagem do Trabalho e Cuidador de Idosos e Técnico
em Informática para a Especialização em linguagem Java.
Caso não haja o preenchimento de 70% das vagas oferecidas em cada curso, o Campus se reserva no direito de não oferecer o mesmo.

3.

Segunda opção
1 O candidato terá oportunidade de fazer uma segunda opção de curso, indicada no campo próprio da Ficha de Inscrição, dentre os cursos de mesmo nível oferecidos pelo Campus escolhido.
2 A escolha da segunda opção deverá ser feita no momento da inscrição, não podendo ser alterada posteriormente, sob hipótese alguma.
3 Para a classificação final do candidato, será considerada a primeira opção de curso escolhido, mencionada na Ficha de Inscrição. A segunda opção de curso somente será considerada na chamada de
candidatos excedentes, nas respectivas vagas não preenchidas na primeira opção (lista de classificados e em seguida lista de espera), respeitando-se a classificação geral e o quadro de vagas de cada
Campus.
4 Caso o candidato seja convocado e efetive matrícula no curso escolhido como segunda opção automaticamente será excluído da lista de espera do curso escolhido como primeira opção.
5 O candidato aprovado em primeira opção que não efetuar a matrícula, será excluído do processo, perdendo assim, o direito de fazer uso da segunda opção.

Cursos Técnicos oferecidos nos Polos de Rede
Técnico em Enfermagem Subsequente

Polo de Rede

Nº Vagas

Duração

Turno/Período

Capetinga-MG

40

1 ano e meio

Noturno segunda a sexta-feira

1) As provas serão realizadas no Polo de Rede de Capetinga-MG, situado na Rua Evaristo Teodoro de Souza, 220, Centro, Capetinga-MG

2)

Caso não haja o preenchimento de 70% das vagas oferecidas para o curso, o Campus se reserva o direito de não oferecer o mesmo.

REGIME E VAGAS
Cursos Técnicos

Regime

Descrição do regime

Internato

Será oferecido somente para alunos do sexo masculino. Neste regime é oferecido ao
aluno: alojamento, lavanderia e refeições (café da manhã, almoço e jantar).
Informações sobre número de vagas e processo de seleção devem ser obtidas no
Campus Muzambinho.
Atenção: Não haverá disponibilidade de transporte para locomoção da cidade ao
IFSULDEMINAS Campus Muzambinho e vice-versa.

Semi-internato

Será oferecido para alunos de ambos os sexos. Neste regime é oferecido ao aluno
dependência com instalação sanitária, chuveiro e armário e apenas uma refeição
(almoço).
Atenção: Não haverá disponibilidade de transporte para locomoção da cidade ao
IFSULDEMINAS Campus Muzambinho e vice-versa.

Externato

Opcional para alunos deste curso. Neste regime não se oferecem refeições,
alojamento, lavanderia e transporte. Caso o aluno necessite almoçar deverá adquirir o
ticket, com antecedência, na Cooperativa-escola.
Atenção: Não haverá disponibilidade de transporte para locomoção da cidade ao
IFSULDEMINAS Campus Muzambinho e vice-versa.

Externato

Obrigatório para estes cursos. Neste regime não se oferecem refeições, alojamento,
lavanderia e transporte. Caso o aluno necessite almoçar deverá adquirir o ticket, com
antecedência, na Cooperativa-escola.
Atenção: Não haverá disponibilidade de transporte para locomoção da cidade ao
IFSULDEMINAS Campus Muzambinho e vice-versa.

Técnico em Agropecuária Subsequente

Especialização Técnica em Java
Especialização Técnica em Cuidador de Idoso
Especialização Técnica em Enfermagem do
Trabalho
Informática Subsequente noturno
Enfermagem Subsequente noturno
Segurança do Trabalho Subsequente noturno
OBSERVAÇÃO: Para todos os Cursos Técnicos Subsequentes, existe o pré-requisito do Ensino Médio Completo.

PROCESSO SELETIVO
PROVA OBJETIVA

17 junho de 2012 (domingo)

Local da prova

O Processo Seletivo/Vestibular 2012-2º semestre ocorrerá nas cidades de Inconfidentes (Campus Inconfidentes),
Muzambinho (Campus Muzambinho Unidade do Bairro Morro Preto e Unidade CeCAES -Rua Dinah, 75 Bairro
Canaã) Capetinga:( Polo de Rede, situado na Rua Evaristo Teodoro de Souza, 220, centro.) Passos (Campus) e
Poços de Caldas (Campus).

Horário da prova

Das 8:00 às 12:00.

•

Recomendações para o dia da prova

•
•

•

O candidato deverá portar o Comprovante Definitivo de Inscrição, juntamente com um documento original com
foto.
Os candidatos deverão estar no local da realização das provas com antecedência mínima de 30 minutos.
Durante a realização das provas, somente será permitido o uso de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto,
lapiseira e borracha, não sendo permitido o uso de boné ou chapéu, óculos escuros, calculadora, relógio,
walkman, telefone celular, pager, beep e quaisquer outros equipamentos eletrônicos, mesmo que desligados, nos
termos do Edital.
Em hipótese alguma o candidato fará prova em local diferente do escolhido no ato da inscrição.

RESULTADO

Divulgação do gabarito

Dia 18 de maio de 2012.
Em caso de empate será classificado o candidato que:
1. Obtiver maiores notas nas provas assim sequenciadas: Redação, Língua Portuguesa, Matemática;

Critérios de desempate

2. Apresentar idade mais elevada;
3. For casado;

Recurso em relação aos gabaritos

4. Apresentar maior número de filhos.
Prazo máximo de recurso em até 48 horas após a divulgação do gabarito.

Divulgação do resultado final

A partir de 06 de julho de 2012, no endereço eletrônico do Campus Muzambinho.

MATRÍCULAS
Cursos

Datas

Local

Chamadas

Técnico em Agropecuária Subsequente
Técnico em Informática Subsequente

12/07/2012

Técnico em Enfermagem Subsequente
Técnico em Segurança do Trabalho Subsequente

Secretaria
Escolar
Muzambinho-Mg

Especialização Técnica em Linguagem Java
Especialização Técnica em Cuidador de Idoso

Campus Serão feitas através do site
www.muz.ifsuldeminas.edu.br

13/07/2012

Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho
Horário: 8:00 às 10:30 e 13:00 às 16:30.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA

- Documentos preenchidos e assinados pelo candidato e/ou pelo pai ou responsável devem ser obtidos no endereço eletrônico pelo site
-

www.muz.ifsuldeminas.edu.br, do Campus Muzambinho.
Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio.
Cópia da Certidão de Nascimento/Casamento.
Cópia da Carteira de Identidade (A Carteira Nacional de Habilitação não substitui este documento).
Cópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física (A Carteira Nacional de Habilitação não substitui este documento).
Cópia do Título Eleitoral.
Cópia do Certificado de Alistamento Militar (CAM) – para candidatos do sexo masculino, da Classe de 1991/1993.
Cópia do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) - para candidatos do sexo masculino, das Classes de 1990 ou anteriores.
02 (duas) fotos 3 x 4 recentes.
Atestado médico, comprovando que o(a) candidato(a) está em boas condições físicas e mentais e apto à pratica de Esportes e Lazer e ao
desenvolvimento de atividades práticas inerentes ao Curso.
Comprovantes de pagamento das contribuições e taxas estabelecidas, conforme o curso. As camisetas de uniforme devem ser adquiridas no ato da
matrícula.

Observações: Caso o aluno apresente Declaração de Conclusão, deve constar o prazo de entrega do histórico pela escola de origem.
Exige-se, juntamente com a cópia em formato A4, a apresentação da documentação original.

ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS

•
•
•

01 Redação, com valor de 40 pontos
Prova de Português: 15 questões objetivas com 4 alternativas cada, com valor total de 30 pontos.
Prova de Matemática: 15 questões objetivas com 4 alternativas cada, com valor total de 30 pontos.

PROGRAMA DAS PROVAS SUBSEQUENTES
As provas dos Cursos Técnicos Subsequentes serão elaboradas de acordo com conteúdos do Ensino Médio, os quais seguem abaixo:
1. Língua Portuguesa

conhecimento prévio, compreensão pontual e global do texto, formas do

1.1. ESTRUTURA E SENTIDO DO TEXTO:
1.1.1. Tipologia textual: descrição, narração e argumentação; diálogo e

implícito (interferência, pressuposição e subentendido)

instrução;
1.1.2. Objetivos discursivos: relatar ou reportar idéia de outrem; informar ou
defender opinião; provocar polêmica;
1.1.3 Organização interna do texto: fontes, recursos gráficos e tipográficos;
paragrafação, títulos subtítulos; imagens e legendas; formas de hipertexto;
relação entre imagem e palavra; efeitos sonoros;
1.1.4. Enunciação e relações dêiticas: quem enuncia, a quem enuncia, em
que espaço e em que tempo; vozes ou perspectivas enunciativas (o ponto de
vista do narrador, do personagem e de terceiros)
1.1.5. Procedimentos de coesão: coesão lexical e processos de designação,
referenciação

interna

(análoga

e

catáfora),

referenciação

externa,

pronominalização, papel dos artigos definidos e indefinidos, elipse, repetição
e substituição, paráfrase e paralelismo sintático, relações lógico-semânticas
de sequenciação (advérbios, conjunções e preposições)
1.1.6. Procedimentos de coerência: condições linguisticas, socioculturais e
interacionais de interpretabilidade dos textos, conhecimento de mundo e

1.1.7. Intertextualidade: efeitos de afirmação e de subversão de um texto pelo
outro, reformulação, paródia, pastiche, citação, provérbio e discurso relatado
1.1.8. O verbo e sua função na frase: emprego e sentido de tempos, modos e
aspectos verbais
1.1.9. Figuras de estilo: metáfora e metonímia, personificação, hipérbole,
pleonasmo e elipse
1.1.10. Relações semânticas: sinonímia e antonímia, hiperonímia e hiponímia,
polissemia e ironia
1.2. Elementos da argumentação:
1.2.1. Organização interna do argumento: a opinião e o fato, modos de
encadeamento de pontos de vista, articulação entre introdução e conclusão
1.2.2. Métodos de argumentação: indução e dedução
1.2.3. Procedimentos dialéticos: tese, antítese e síntese

1.2.4.

Avaliação de argumentos: pertinência e suficiência, validade e 2.5.2. Funções Reais e algébricas

verdade, falácias e sofismas
1.2.5.

2.5.3. Representação gráfica

Recursos Argumentativos: modalização, enumeração, contra-

argumentação, comparação e generalização.

2.6.

Geometria Plana

2.6.1. Elementos primitivos, semi-retas, semiplanos, segmentos eângulos.
2.6.2. Triângulos e quadriláteros
2.6.3. Circunferências
2.6.4. Relações métricas em figuras geométricas planas
2.6.5. Áreas de polígonos

2 Matemática

2.1.

Conjuntos:

2.1.1. Noções de conjunto
2.1.2. Pertinência, inclusão, subconjunto, igualdade, reunião, intersecção,
diferença e complementação
2.2.

Números

2.2.1. Números naturais, operações fundamentais

2.7.

Geometria Espacial

2.7.1. Área de figuras geométricas
2.7.2. Volume de figuras geométricas
2.8.

Trigonometria

2.8.1. Ângulos e arcos trigonométricos
2.8.2. Relações trigonométricas
2.9.

Estatística

2.2.2. Divisibilidade, fatoração, MDC e MMC

2.9.1. Introdução

2.2.3. Frações, números racionais

2.9.2. Variável

2.2.4. Números reais

2.9.3. Tabelas de frequencia

2.2.5. Razões e proporções, percentagens, regras de três simples e compostas

2.9.4. Representação Gráfica

2.3.

Cálculo algébrico

2.3.1. Expressão algébrica
2.3.2. Identidades algébricas
2.3.3. Potências e radicais, expoentes negativos e fracionários

2.4.

Equações algébricas

2.4.1. Equações de 1º Grau
2.4.2. Equações de 2º Grau
2.4.3. Inequações de 1º e 2º Grau
2.5.

Funções

2.5.1. Conceito de Funções

2.9.5. Medidas de centralidade
2.9.6. Medidas de dispersão
3. Redação
Para os Cursos Técnicos Subsequentes será exigida uma Redação DISSERTATIVA e será
avaliado o domínio de recursos que garantam a eficiência textual no que se refere à:
> Adequação: O conteúdo do texto deverá manter relação com o tema determinado. A fuga do
tema fará com que a redação seja anulada.
>Coerência: A capacidade do candidato de relacionar os argumentos e de organizá-los de forma a
tirar conclusões apropriadas.
>Modalidade escrita em norma padrão: Capacidade de exprimir-se de forma adequada ao estilo
escrito e formal, domínio das regras gramaticais da língua culta, do sistema ortográfico e dos
recursos de pontuação.
>Coesão: O texto deverá ser bem estruturado e coeso. Fazer uso adequado dos elementos
coesivos na construção das frases, tais como pronomes e conjugações

MATERIAIS DIDÁTICOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES – NECESSÁRIAS PARA MATRÍCULA

Cursos Técnicos
Subsequentes

Taxa de adesão à
Cooperativa
Escola

Contribuição para
aquisição de
utensílios de uso
do aluno no
refeitório

Contribuição para
material de
expediente e
material didático

Carteira de
estudante 1

Aquisição
de caneca

Aquisição de
apostilas de
Informática

Bolsa do
curso

Total

Agropecuária

R$ 5,00

R$ 160,00 1

R$ 165,00

Informática

R$ 5,00

R$ 250,00 2

R$ 255,00

Enfermagem

R$ 5,00

R$ 85,00

R$ 90,00

Segurança do Trabalho

R$ 5,00

Especialização Técnica em
Enfermagem do Trabalho
Especialização Técnica em
Cuidador de Idoso
Especialização Técnica em
Linguagem Java
O material de informática poderá ser pago com à vista ou em duas parcelas, no ato da matrícula.
Observação:
1. As referidas taxas e contribuições não serão devolvidas em hipótese alguma.
2. Os alunos do Polo de Rede de Capetinga estão isentos das aquisições de apostilas do Campus Muzambinho.

R$ 5,00

UNIFORMES
Cursos
Técnico em Agropecuária Subsequente

Uniformes
Calça jeans azul, sapato fechado (sapatão/bota/botina) e camiseta de uniforme cinza (mínimo 3), adquiridas no ato
da matrícula na Cooperativa-escola.

Especializações Técnicas em Enfermagem do Calça, bermuda ou saia longa jeans azul, calçado fechado e camiseta padrão do Instituto (mínimo 3). As Camisetas
Trabalho, Java e Cuidador de Idoso
serão adquiridas na Cooperativa.
Técnico em Meio Ambiente
Técnico em Informática Subsequente
Técnico em Enfermagem

Calça, bermuda ou saia longa jeans azul, calçado fechado e camiseta de uniforme branca (mínimo 3), adquiridas no
ato da matrícula.

Técnico em Segurança do Trabalho
Observação: Para o aluno que desejar praticar esportes, a escola disponibiliza a prática de várias modalidades, devendo o mesmo utilizar vestuário adequado:
short, camiseta e tênis.

ENXOVAL PARA ALUNOS INTERNOS
•
2 (dois) jogos de roupa de cama: cada jogo com 2 lençóis e uma fronha.
•
2 (dois) jogos de toalhas: cada jogo com uma toalha de rosto e outra de banho.
•
1 (um) travesseiro.
•
2 (duas) colchas para cama de solteiro.
•
Cobertores.
•
1 (um) colchão de espuma com as medidas 1,88m x 80 cm.
•
Artigos de higiene pessoal.
•
1 (um) cadeado resistente para armário, com duas chaves.
Obs: Em função do inverno rigoroso da cidade de Muzambinho, recomenda-se o reforço de agasalhos e cobertores.

INÍCIO DAS AULAS

O início das aulas está programado para o dia 23 de julho de 2012, sendo confirmado pelo site www.muz.ifsuldeminas.edu.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
•

As matrículas dos candidatos aprovados atenderão à legislação vigente;

•

Não será efetuada matrícula do candidato aprovado que não apresentar a documentação exigida no prazo estipulado;

•

Documentos preenchidos e assinados pelo candidato poderão ser obtidos no endereço eletrônico do Campus Muzambinho;

•

As folhas de resposta dos candidatos serão de propriedade da COPESE, que dará a elas a destinação que lhe convier, passados 120 (cento e vinte)
dias da data de divulgação do resultado do Processo Seletivo do 2º semestre de 2012;

•

Os casos omissos serão avaliados pela COPESE Campus Muzambinho.

COPESE
abril 2012

COPESE – COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO
Carlos Esaú dos Santos – Presidente
Hugo Baldan Júnior – Vice-Presidente
Rafael Silva Frutuoso – Núcleo Tecnológico Informações
Elisângela Silva - CeCAES
Carlos Alexandre Molina Noccioli – Provas
Joarle Magalhães Soares – Comunicação/Divulgação
José Antonio Ramos da Silva – Registros Escolares
Cristiano Lemos Aquino – Técnico em Assuntos Educacionais

DIRETOR GERAL
Luiz Carlos Machado Rodrigues
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Valéria de Rezende Pereira
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Antônio Carlos Guida
COORDENADORA GERAL DE ENSINO
Sandra Helena Miranda
COORDENADOR GERAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA
Celso Antonio Spaggiari de Souza
COORDENADOR GERAL DE ATENDIMENTO AO EDUCANDO
Osvaldo Candido Martins
COORDENADOR GERAL DE SERVIÇOS GERAIS
Roberto Cássio da Silva
CHEFE DA SEÇÃO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE
Fausto Figueiredo Vieira
COORDENADOR DOS CURSOS NOTURNOS E ENSINO MÉDIO
Hugo Baldan Júnior
COORDENADORA DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Anna Lygia de Rezende Maciel
COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA DIURNO E NOTURNO
Vinícius Alves Silva
COORDENADORA DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Larissa Sales Martins Baquião
COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Januária Andrea Souza Rezende
COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Claudiomir Silva dos Santos
COORDENADORA CURSO MODALIDADE PROEJA ALIMENTOS E EDIFICAÇÕES
Valdirene Pereira Costa

