Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Edital Complementar No 128/2018 - RETIFICADO
Matrículas dos candidatos nos Cursos Superiores UAB do IFSULDEMINAS
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul de Minas Gerais
(IFSULDEMINAS), pelo presente Edital, torna públicos os procedimentos e cronograma para
matrículas para ingresso de discentes no 2º semestre letivo de 2018 nos cursos superiores
Formação Pedagógica para Não Licenciados e Licenciatura em Pedagogia pela UAB,
conforme Edital 112/2018.
1. Do Cronograma das chamadas
EVENTO
Primeira chamada
Resultado Parcial das Análises de Ações Afirmativas
e PcD Geral da primeira chamada
Recurso contra o resultado
Resultado Final das Análises de Ações Afirmativas e
PcD Geral e Convocação dos candidatos para a
segunda chamada
Segunda Chamada
Resultado Parcial das Análises de Ações Afirmativas
e PcD Geral da segunda chamada
Recurso contra o resultado
Resultado Final das Análises de Ações Afirmativas e
PcD Geral da segunda chamada
Convocação para chamada pública*

Matrículas da chamada pública

DATA/PERÍODO

HORÁRIO

19 a 21/09/2018

Conforme horário de
funcionamento dos
polos

25/092018

-

26/09/2018

até as 18h por email

27/09/2018

-

28/09 e 01/10/2018

Conforme horário de
funcionamento dos
polos

03/10/2018

-

04/10/2018

até as 18h por email

05/10/2018

-

08/10/2018

09 e 10/10/2018

Conforme horário
divulgado para cada
polo na chamada
Conforme horário de
funcionamento dos
polos

Obs.: As matrículas ocorrerão nos polos.
* A chamada pública ocorrerá caso as vagas não sejam preenchidas nas duas chamadas.
Será lançado um edital posterior com informações sobre a chamada pública, se for o
caso.
DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA

Cópias Legíveis em Folha tamanho A4

a) Carteira de Identidade - RG (original e cópia legível). A carteira nacional de habilitação (CNH),
para fins de matrícula, não substitui o RG;
b) Certidão de Nascimento ou de casamento (original e cópia legível);
c) CPF (original e cópia legível), caso o número não conste no RG;
d) Certificado/Certidão de Conclusão contendo data da confecção do Histórico Escolar OU
Histórico Escolar do Ensino Médio ou Superior, de acordo com os requisitos para ingresso
descritos no item 2 deste Edital (original e cópia legível);
e) Diploma e Histórico Escolar do Ensino Superior (cópia legível), somente no caso do curso de
Formação Pedagógica;
e) Comprovante de residência (original e cópia legível);
f) Comprovante de quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino com idade
superior a 18 anos (original e cópia legível);
g) Título de Eleitor para maiores de 18 anos (original e cópia legível);
h) Comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral
disponível pelo link http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
;
i) 01 fotografia recente 3x4 (recente).
Observações:
O candidato menor de idade deverá estar acompanhado dos pais ou responsável com procuração
registrada em cartório no dia da matrícula.
O candidato maior de idade que não puder comparecer deverá enviar um representante legal
(mediante procuração registrada em cartório) no dia da matrícula.
O candidato deverá apresentar-se no dia e horário da matrícula conforme DATA e HORÁRIO
divulgados abaixo, munido de todos os documentos originais.
O não comparecimento implicará em desistência automática da vaga no curso.

*LOCAL E HORÁRIO DAS MATRÍCULAS

Polo

Endereço e Telefone

Horário

Campo Belo

Endereço: Avenida Indianápolis, 325. De segunda-feira a sexta-feira
Bairro Cidade Montesa. Telefone: (35) das 13h às 18h.
3831- 3763

Ilicínea

Endereço: Praça Padre João Lourenço
Leite, 220, Centro. Telefone: (35)
3854-1238

De segunda a sexta-feira das
13:00 às 21:00h.

Monte Sião

Endereço: Avenida das Fontes, 771.
Bairro São Simão. Telefone: (35)
3465-3053

De segunda a sexta-feira das
13:00 às 17:00h. E das 19:30
às 21:30.

Paraisópolis

Endereço: Rua Cumbica, 37. Jardim
Aeroporto. Telefone: (35) 3651-1603

De segunda-feira a sexta-feira
das 13h às 18h.

Passos

Endereço: Rua Santo Aníbal Maria Di De segunda-feira a sexta-feira
Francia, 181 - andar térreo das 8h às 12h e das 16h às
Educandário Senhor Bom Jesus dos
20h.
Passos – Centro. Telefone: (35) 35264715

Santa Rita de Caldas Endereço: Rua Prefeito Sebastião
De segunda a quinta-feira das
Januzzi, 20. Centro. Telefone: (35)
8h às 21h. Sexta-feira das 8h
373412-09 (ramal 06)
às 16h.
Atenção: Os Candidatos PcD Geral e ações afirmativas (L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14),
devem entregar a documentação para comprovação da concorrência em envelope lacrado e com
etiqueta (Anexo III) colada no seu verso. Além de que a inscrição estará condicionada a análise
e deferimento da documentação entregue conforme edital sendo de responsabilidade do
candidato o “Acompanhamento de Inscrição” pelo site do vestibular.

Pouso Alegre, 18 de Setembro de 2018
MARCELO BREGAGNOLI
REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS

