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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO 
 

                   EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 017/2012 
 

      VAGAS REMANESCENTES - 2013/1 
 

O Substituto do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 
juntamente com a Comissão Permanente de Processo Seletivo - COPESE, no uso de suas atribuições legais, 
leva ao conhecimento dos interessados a abertura do Processo Seletivo para preenchimento de vagas 
remanescentes nos cursos de Pós-Graduação, Graduação e Técnicos de nível médio para ingresso no 1º 
semestre de 2013. 
 
1. NORMAS GERAIS 
 
1.1. Só serão aceitas inscrições para o preenchimento de vagas em um único curso.  
1.2. Para efeito deste edital são considerados cursos afins aqueles agrupados nas grandes áreas do 
conhecimento, a ser constatada na Tabela de Áreas de Conhecimento definida pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq, Catálogo Nacional dos Cursos de Tecnologia e para os 
cursos técnicos o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 
1.3. Será facultado o aproveitamento de estudos de acordo com o Regulamento de Organização Didática dos 
cursos da Instituição. 
1.4. O candidato ao ingressar no curso pretendido deverá realizar adaptação de currículo, a fim de cumprir 
integralmente todos os componentes contidos na matriz curricular. É de responsabilidade do estudante após 
sua matrícula, acompanhar e solicitar o processo de aproveitamento e adaptação curricul ar.    
1.5. O candidato admitido por vagas remanescentes deverá cumprir as normas e regulamentações da 
Instituição.  
1.6. As aulas e/ou atividades acadêmicas poderão acontecer aos sábados para complementação de conteúdo e 
carga horária. 
1.7. Para conclusão do curso o estudante deverá cumprir todos os componentes estabelecidos no currículo 
(TCC, estágio, atividades complementares, Prática Pedagógica e outros), conforme Projeto Pedagógico de 
Curso.  
1.8. Caso o curso pretendido deixe de ser ofertado, o aluno deverá cumprir integralmente os componentes da 
matriz curricular, na forma proposta pela Instituição. 
1.9. Não poderão participar deste processo seletivo:  
I. Candidato que demandar um tempo para integralização do curso desejado que ultrapasse o máximo 
admitido pela legislação vigente, considerando-se a análise do seu histórico escolar. 
II. Estudante do IFTM oriundo de vaga remanescente.   
1.10. A inscrição no processo seletivo de vagas remanescentes não garante ao candidato o direito de 
ocupação de vaga.  
 
2. NÍVEL, FORMA E GRAU DOS CURSOS 
 
2.1. Cursos técnicos de nível médio: 
 
a) Integrado ao ensino médio – é oferecido a quem já tenha concluído o ensino fundamental.  O curso é 
realizado de forma integrada, articulando as disciplinas da formação geral do ensino médio com as 
disciplinas da formação profissional técnica.  
b) Concomitância externa - é oferecido a quem já concluiu o ensino médio ou esteja cursando o 2º ano do 
ensino médio em outra instituição de ensino.  
 
2.2. Cursos superiores:  
 
a) Tecnologia – curso que tem como característica o estudo aprofundado de uma determinada área, com 
duração média de dois anos e meio a três. 
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b) Bacharelado – curso que oferece formação teórica e prática, servindo como suporte para uma base sólida, 
abrangente e científica ao estudante, com duração de quatro a cinco anos. 
c) Licenciatura - curso que oferece formação para docência em diferentes áreas do conhecimento, 
especialmente na educação básica podendo atuar também em outros níveis de ensino, com duração média de 
três a quatro anos.   
 
2.3. Pós-graduação: 
  
Os cursos em nível de pós-graduação lato sensu são direcionados à área de exercício profissional, 
têm carga horária mínima de 360 horas, ao final do curso o estudante obterá certificado e  são 
abertos a candidatos diplomados em cursos superiores. 
 
 
3. CURSOS E VAGAS 
 
 

3.1. IFTM CÂMPUS ITUIUTABA 
 
 

Técnico integrado ao ensino 
médio Vagas Ano Turno Local de funcionamento 

Agroindústria 
1 2º  

Diurno 

Av. Belarmino Vilela 
Junqueira, s/nº - Bairro 

Novo Tempo 2, Ituiutaba - 
MG  

 

5 3º 
Informática  7 3º 

Técnico de nível médio na 
forma concomitante Vagas Período Turno 

Agroindústria 20 3º Noturno 
 

Informática 
 

8 2º 
Vespertino 

15 4º 

Química 
6 2º 

Noturno 23 3º 
18 4º 

Graduação Vagas Período Turno 
Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas 
1 3º Noturno 

Pós-graduação lato sensu Vagas Período Dia / horário 

Desenvolvimento de Sistemas 
para Web e Dispositivos 

Móveis  
10 1º 

Sextas-feiras  
19h às 22h40 

Sábados  
8h às 12h e  
13h às 17h 

Higiene e Segurança 
Alimentar 

18 1º 

Sextas-feiras  
19h às 22h40 

Sábados  
8h às 12h e  
13h às 17h 

POLO CAMPINA VERDE 
Técnico de nível médio na 

forma concomitante Vagas Período Turno Local de funcionamento 

Agropecuária 
4 1º 

Vespertino 

Escola Municipal Agrícola 
Adolfo Alves Rezende  

BR 364, km 153 – 
Campina Verde-MG 6 3º 
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3.2. IFTM CÂMPUS PARACATU   
 

Técnico de nível médio na 
forma concomitante Vagas Período Turno Local de funcionamento 

Comércio 
4 1º 

Noturno 

Rodovia MG 188 - KM 
167 Fazendinha - 
Paracatu - MG 

5 3º 

Eletrônica 
5 2º 

Noturno 
5 3º 

Informática 
5 2º 

Noturno 
5 3º 

Graduação Vagas Período Turno 
Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de 
Sistemas 

5 3º 
Noturno 

5 5º 
 

3.3. IFTM CÂMPUS AVANÇADO PATROCÍNIO 
 
 

Técnico de nível médio na 
forma concomitante Vagas Período Turno Local de funcionamento 

Eletrônica 5 1º 
Noturno 

Av. Líria Terezinha Lassi 
Capuano, 255 – Chácara 

das Rosas – 
Patrocínio/MG 

19 3º 
Graduação  Vagas Período  Turno 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 

Sistemas 

3 3º 
Noturno 5 4º 

5 5º 
POLO IBIÁ 
Técnico de nível médio na 

forma concomitante Vagas Período Turno Local de funcionamento 

Contabilidade  9 1º Noturno Escola Municipal São 
Dimas - Rua 122, nº 81 –

Bairro São Dimas – 
Ibiá/MG 

Eletrotécnica 9 1º Noturno 

Informática 4 1º  Noturno 
 

3.4. IFTM CÂMPUS UBERABA 
 
 
 

Técnico de nível médio na 
forma concomitante  Vagas Período  Turno Local de funcionamento 

Agropecuária 6 1º  Matutino Unidade I -  R. João 
Batista Ribeiro, 4000 - 

Próximo ao Distrito 
Industrial II – 
Uberaba/MG 

Agricultura e Zootecnia 5 3º Vespertino 

Química 8 3º Noturno 

Técnico integrado ao 
ensino médio Vagas Ano Turno Local de funcionamento 

Manutenção e Suporte em 
Informática 

8 3º Diurno 

Unidade II – Av. Edilson 
Lamartine Mendes, 300 – 
Parque das Américas – 

Uberaba/MG 
 

Graduação Vagas Período Turno Local de funcionamento 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 

Sistemas 

2 3º 

Noturno 

Unidade II – Av. Edilson 
Lamartine Mendes, 300 – 
Parque das Américas – 

Uberaba/MG 

2 4º 

2 5º 
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3.5. IFTM CÂMPUS UBERLÂNDIA 
 
 

Técnico integrado ao 
ensino médio Vagas Ano Turno Local de 

funcionamento 
Agropecuária 5 3º Diurno 

Rod. Municipal Joaquim 
Ferreira – Fazenda 

Sobradinho s/nº - Zona 
Rural - Uberlândia/MG 

Manutenção e Suporte em 
Informática 

3 2º Diurno 

Técnico de nível médio na 
forma concomitante Vagas Período Turno 

Agropecuária 
1 2º Matutino 
4 3º Vespertino 

Graduação Vagas Período Turno 

Tecnologia em Alimentos 
7 3º Matutino 
18 4º Vespertino 
4 5º Matutino 

 
3.6. IFTM CÂMPUS AVANÇADO UBERLÂNDIA 
 
 

Técnico de nível médio na 
forma concomitante Vagas Período Turno Local de 

funcionamento 
Redes de Computadores 17 1º Vespertino 

Av. Blanche Galassi, 
150 - Altamira – 
Uberlândia/MG 

 

Graduação Vagas Período Turno 

Licenciatura em Computação 
6 2º  Noturno 
12 3º Matutino 
17 4º Noturno 

Tecnologia em Logística 
2 2º Matutino 
2 3º  Noturno 

Tecnologia em Sistemas para 
Internet 

8 2º Matutino  

 
4. MODALIDADES DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 
4.1. O candidato no ato da inscrição deverá optar por uma das formas de modalidades de inscrição: Ingresso 
no 1º período, reingresso, transferência interna, transferência externa ou portador de diploma. 
 
4.1.1. Não serão admitidas as modalidades de transferência interna e externa para cursos de pós-graduação.   
 
4.1.2. A falta de documento que impeça a análise da solicitação da vaga implicará no indeferimento da 
inscrição.  

Graduação Vagas Período Turno Local de funcionamento 

Bacharelado em Engenharia 
Agronômica 

5 5º Diurno 

Unidade I -  R. João 
Batista Ribeiro, 4000 - 

Próximo ao Distrito 
Industrial II – 
Uberaba/MG 

 
 

Bacharelado em Zootecnia 
2 3º 

Diurno 
2 5º 

Licenciatura em Ciências 
Biológicas  

12 3º 
Noturno 14 5º 

14 7º 

Licenciatura em Química 
13 3º 

Noturno 15 5º 
16 7º 

Tecnologia em Alimentos  
4 3º 

Matutino 
10 5º 
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4.1.3. O candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos para autenticação no ato da entrega ou 
cópia autenticada. 
 
4.2. Pré-requisitos e documentos exigidos por modalidade de inscrição  
 
4.2.1. INGRESSO NO 1º PERÍODO  
 
a) Pós-graduação lato sensu  

Pré-requisito:   

- Desenvolvimento de Sistemas para Web e Dispositivos Móveis - graduação em Ciência da 
computação, Engenharia da computação, Sistema da informação ou cursos em áreas afins à 
tecnologia da informação.  

- Higiene e Segurança Alimentar - graduação em Biologia, Engenharia de alimentos, Nutrição, Medicina 
veterinária, Tecnologia em Alimentos, Engenharia de produção, Agrônomos, Economia doméstica e 
Gastronomia.  
 
Documentos exigidos:  
 

I- Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado (formulário deve ser impresso no processo de 
inscrição pelo site www.iftm.edu.br/ingresso). 

II- Documento de identidade. 
III- Comprovante de pagamento de taxa de inscrição. 
IV- Declaração de escolaridade – escola pública (conforme Anexo II deste Edital). 
V- Histórico Escolar completo da graduação com a data de colação de grau. 

Obs.: No caso do candidato que ainda não colou grau poderá apresentar para inscrição o Histórico Escolar e 
Declaração de Escolaridade com a previsão da colação de grau. No ato da matrícula deverá, 
impreterivelmente, apresentar os documentos: Cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de 
Conclusão indicando datas de conclusão e colação de grau de curso de graduação e Cópia do Histórico 
Escolar completo da graduação com a data de colação de grau, sem os quais perderá o direito a vaga.   

VI- Curriculum Vitae - com comprovante dos títulos e experiências relacionados, todos em fotocópias. Os 
documentos deverão estar por ordem de citação e numerados, conforme Tabela do Anexo I deste Edital. 

 

b) Cursos técnicos de nível médio concomitante  
 
Pré-requisito: conclusão do 1º ano do ensino médio e que se enquadra em um dos itens abaixo:  
1. tenha sido aprovado no prazo de cinco anos anterior a 2013 em processo seletivo para cursos técnicos de 
instituição de ensino devidamente autorizada por órgão competente.    
2. participante do ENEM 2012 que obteve 450 pontos em cada uma das quatro áreas de conhecimento 
avaliadas (Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias) e 500 pontos na redação; 
3. portador de diploma de curso técnico ou graduação.  
 
Documentos exigidos:  

I- Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado (formulário deve ser impresso no processo de 
inscrição pelo site www.iftm.edu.br/ingresso). 
II- Carteira de identidade. 
III- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  
IV- Declaração de escolaridade – escola pública (conforme Anexo II deste Edital). 
V- Aprovação em processo seletivo: declaração em papel timbrado devidamente assinada e carimbada pelo 
responsável da Instituição de ensino contendo data, nome do curso, total de pontos obtidos e classificação do 
candidato e total máximo de pontos do processo seletivo.  
VI- ENEM: boletim de desempenho do ENEM 2012.  
VII- Portador de diploma: diploma e histórico escolar de curso técnico ou de graduação.   
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4.2.2.  REINGRESSO  
 

4.2.2.1.  O reingresso só será concedido para o mesmo curso aos estudantes do IFTM – Instituto Federal do 
Triângulo Mineiro. 
 

Pré-requisito: desistentes, por no máximo, dois semestres consecutivos do ano vigente (2013) e que tenha 
concluído com aprovação 50% das disciplinas do período anterior ao que se candidata.  
 

Documentos exigidos:  
 

I- Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado (formulário deve ser impresso no processo de 
inscrição pelo site www.iftm.edu.br/ingresso). 
II- Declaração que comprove o período (tempo) de desistência.  
III- Histórico escolar ou declaração contendo carga horária das disciplinas, nota e/ou conceito, bem como o 
rendimento mínimo para aprovação nas disciplinas. 
IV- Declaração de escolaridade – escola pública (conforme Anexo II deste Edital). 
V- Carteira de identidade. 
VI- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  
 
4.2.3. TRANSFERÊNCIA INTERNA 
 
4.2.3.1. A transferência interna somente será permitida entre cursos afins e será concedida apenas uma vez 
ao estudante do IFTM. 
 

Pré-requisito: conclusão do período anterior ao que se candidata com aproveitamento em todas as disciplinas 
até então cursadas e esteja regularmente matriculado. 
 

Documentos exigidos:  
I- Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado (formulário deve ser impresso no processo de 
inscrição pelo site www.iftm.edu.br/ingresso). 
II- Declaração de matrícula no período letivo vigente. 
III- Histórico escolar ou declaração contendo as disciplinas já cursadas, carga horária, nota e/ou conceito, 
bem como o rendimento mínimo para aprovação nas disciplinas;  
IV- Declaração de escolaridade – escola pública (conforme Anexo II deste Edital). 
V- Matriz curricular do curso de origem. 
VI- Carteira de identidade.  
VII- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  
 

4.2.4. TRANSFERÊNCIA EXTERNA 
 

4.2.4.1. A transferência externa somente será permitida para o mesmo curso ou cursos afins. 
 

Pré-requisito: conclusão do período anterior ao que se candidata com aprovação e esteja regularmente 
matriculado, isto é comprove vínculo com a Instituição de Ensino de origem, mesmo que em situação de 
trancamento de matrícula. 
  
Documentos exigidos:  
 

I- Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado (formulário deve ser impresso no processo de 
inscrição pelo site www.iftm.edu.br/vestibular). 
II- Declaração de matrícula no período letivo vigente; 
III- Histórico escolar ou declaração contendo as disciplinas já cursadas, carga horária, nota e/ou conceito, 
bem como o rendimento mínimo para aprovação nas disciplinas. Caso o candidato tenha repetências em seu 
currículo, constar no Histórico escolar; 
IV- Declaração de escolaridade – escola pública (conforme anexo II deste Edital). 
V- Matriz curricular do curso; 
VI-  Ementas das disciplinas cursadas que poderão ser avaliadas para fins de aproveitamento de estudo;  
VII- Carteira de identidade; 
VIII- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  
Obs.: A matriz curricular do curso pretendido poderá ser consultada no site www.iftm.edu.br acessando a 
página do câmpus do curso escolhido em “Cursos”. 
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4.2.5.  PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO 
 

4.2.5.1 O portador de  diploma  de  curso  de  graduação,  reconhecido  nos termos da legislação vigente, 
poderá requerer sua inscrição nos cursos afins ao já concluído.  
 
Documentos exigidos:  
 
I- Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado (formulário deve ser impresso no processo de 
inscrição pelo site www.iftm.edu.br/vestibular). 
II- Diploma de graduação; 
III- Histórico escolar da graduação; 
IV- Histórico escolar do Ensino Médio ou Declaração de escolaridade – escola pública (conforme Anexo II 
deste Edital). 
V- Ementas das disciplinas cursadas que poderão ser avaliadas para fins de aproveitamento de estudo;  
VI- Carteira de identidade; 
VII- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  
 
Obs.: A matriz curricular do curso pretendido poderá ser consultada no site www.iftm.edu.br acessando a 
página do câmpus do curso escolhido em “Cursos”. 
 

 
5. INSCRIÇÕES  
 
5.1. A inscrição deverá ser realizada pelo site www.iftm.edu.br/ingresso, em “VAGAS 
REMANESCENTES” no período das 14h do dia 27/12/2012 até as 23h59 do dia 21/01/2013, considerando o 
horário de Brasília.  
5.1.1. Documentos necessários: Documento de Identificação e CPF do candidato. 
5.1.2. O candidato deverá clicar em Vagas Remanescentes - “Formulário de inscrição”, preenchendo 
atentamente, os campos solicitados.  
5.1.3.  Preenchido o formulário de inscrição é necessário gerar e imprimir o boleto bancário/GRU para 
pagamento da inscrição.  
5.2 A inscrição somente será efetivada após o pagamento e a entrega dos documentos exigidos na 
modalidade escolhida pelo candidato (ver itens 4, 5 e 6 deste Edital).  

 

6. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO 

CURSOS TÉCNICOS  

Valor: R$20,00 Local pagamento: Banco do Brasil  Período de pagamento: 27/12/2012 a 
22/01/2013 

IMPORTANTE - Após o pagamento verifique se o comprovante contém os principais dados de acordo 
com seu boleto bancário/GRU: 
a) Número de referência (seu número de inscrição). 
b) CPF (CPF do candidato). 
d) Valor total (R$20,00). 
É obrigatório que o CPF seja do próprio candidato. Caso o candidato utilize outro CPF a inscrição será 
indeferida. 

CURSOS SUPERIORES E PÓS-GRADUAÇÃO 

Valor: R$50,00 Local pagamento: Qualquer 
Agência Bancária  

Período de pagamento: 27/12/2012 a 
22/01/2013 

 

6.1.  Não será aceito pagamento do boleto bancário: em cheque, por meio de envelope, com cartão de crédito 
e com agendamento de pagamento.    

6.2. Não será permitida a transferência do valor pago da taxa de inscrição para: outra pessoa, outro curso, 
outra Instituição ou para outro processo seletivo/vestibular.   

6.3. Em hipótese alguma será devolvida a taxa de inscrição. 
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7. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES  
 

7.1. Para efetivar a inscrição o candidato deverá entregar pessoalmente ou por procuração envelope 
contendo original e cópia dos documentos exigidos conforme modalidade escolhida.  
 
7.2. Período, local e horário para entrega dos documentos:  

Período: de 07 a 23/01/2013 (exceto sábados, domingos, feriados e recessos acadêmicos).  

Cidade  Local de entrega de documentos Horário 
CAMPINA VERDE Escola Municipal Agrícola Adolfo Alves de Rezende – 

BR 364 – km 153 – tel.: (34) 9964.0614. 8h às 14h 

ITUIUTABA 
Registro acadêmico do IFTM Câmpus Ituiutaba – Rua 
Belarmino Vilela Junqueira, s/n  - Novo Tempo 2 - Tel.: 
(34) 3271.4000. 

13h às 16h30 

IBIÁ  Escola Municipal São Dimas - Rua 122, nº 81 –Bairro 
São Dimas – Ibiá/MG – Tel.: (34) 3631.3171. 19h às 22h 

PARACATU 
Registro acadêmico do IFTM Câmpus Paracatu – 
Rodovia MG 188 - KM 167 Fazendinha –Tel.: (38) 
3679.8206/8200. 

8h às 11h 
13h às 16h 

PATROCÍNIO 
Registro acadêmico do IFTM Câmpus Avançado 
Patrocínio - Rua Líria Terezinha Lassi Capuano, nº 255 – 
Tel.: (34) 3515.2100. 

8h às 17h 

UBERABA 
Registro acadêmico do IFTM Câmpus Uberaba - Av. 
Edilson Lamartine Mendes, 300 – Parque das Américas – 
Tel.: (34) 3326.1007. 

8h às 16h 

CÂMPUS AVANÇADO UBERLÂNDIA 
Cursos Local de entrega de documentos Horário 

Computação 
Logística 

Sistemas para Internet 
Redes de Computadores 

Registro Acadêmico do IFTM Câmpus Avançado 
Uberlândia - Av. Blanche Galassi, 150 - Altamira - Tel.: 
(34) 3221.4801. 

8h30 às 11h30 
16h às 19h 

CÂMPUS UBERLÂNDIA  
Cursos Local de entrega de documentos Horário 

Alimentos 
Manutenção e Suporte em 

Informática integrado ao Ensino 
Médio 

Agropecuária Integrado ao 
Ensino Médio 

Agropecuária concomitante 

Registro Acadêmico do IFTM Câmpus Uberlândia - Rod. 
Municipal Joaquim Ferreira – Fazenda Sobradinho s/nº - 
Zona Rural – Tel.: (34) 3233 8811 

08h às 11h 
13h às 16h 

 

7.3.  No caso de inscrição por procuração o procurador deverá apresentar: 
� Procuração (simples).  
� Cópia legível da carteira de identidade do procurador.  
� Documentos da modalidade de inscrição escolhida pelo candidato.  
 
 
8. CLASSIFICAÇÃO  

8.1. As vagas serão preenchidas observando-se o limite de vagas disponíveis e a classificação dos candidatos 
de acordo com os critérios e prioridades. 

8.2. Critérios de classificação dos cursos de pós-graduação e 1º período dos cursos técnicos:  

a) Cursos de Pós-Graduação - análise de currículo, de acordo com a Tabela de Pontos do Anexo I, deste 
Edital.   

b) Cursos técnicos do 1º período  

b.1) Aprovação em processo seletivo/ENEM - a classificação será feita pela ordem decrescente do percentual 
de pontos obtidos pelo candidato aprovado em processo seletivo ou no ENEM 2012:  

         Total de pontos obtidos x 100 / total máximo de pontos = % pontos obtidos pelo candidato   

b.2) Portador de diploma – a classificação será feita pela ordem decrescente do percentual de pontos obtidos 
pelo candidato nas disciplinas cursadas: 
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Soma das notas / nº de disciplinas do curso = média da nota do candidato no curso 

Média da nota do candidato x 100 / Nota máxima do curso  

8.2.1. A classificação observará a ordem de prioridade descrita no subitem 8.4 deste Edital.   

8.3. Critérios de classificação dos demais cursos e períodos:  

a) Menor tempo de integralização do curso a partir da data de ingresso no curso de origem. 
b) O maior número de disciplinas cursadas com aprovação equivalentes ao curso pretendido.  
c) A maior carga horária das disciplinas integralizadas.  
d) A média global das disciplinas cursadas com aproveitamento.  
e) O menor número de reprovações apresentadas no histórico escolar.  
 

8.4. Ordem de prioridades:   

1º - Candidatos que cursaram integralmente o Ensino fundamental ou Ensino Médio em escola pública. 
2º - Reingresso.  
3º - Transferência interna. 
4º - Transferência externa  
5º - Portador de diploma.  
 

8.5. No caso de empate o candidato de maior idade terá prioridade.  

 
9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
9.1. Os resultados serão divulgados no dia 05/02/2013, a partir das 15 h, no site  www.iftm.edu.br/ingresso, 
em “VAGAS REMANESCENTES”.  

9.2.  Dados sobre matrícula serão divulgados juntamente com o resultado final.  

9.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos resultados e convocações. 

9.4.  Os candidatos convocados para matrícula terão os documentos do item 4, incluídos na matrícula, os 
demais poderão retirá-los no Registro e Controle Acadêmico de cada câmpus, no prazo de 30 (trinta) dias. 
Após esta data os mesmos serão incinerados. 

 
10. RECURSOS  

10.1. O prazo para interposição de recursos será de 02(dois) dias úteis, a contar do dia da 
divulgação do resultado. Em nenhuma hipótese, serão recebidos recursos após esta data.  

10.2. A interposição de recursos deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico no endereço 
www.iftm.edu.br/ingresso, em Vagas remanescentes – “Recurso”, utilizando o número do seu CPF 
e senha.  

10.3. A interposição de recurso deverá conter, com precisão, o questionamento a ser revisado, 
fundamentando-se com lógica e consistência os argumentos da contestação.  

10.4. Os recursos serão analisados pelas respectivas bancas examinadoras das análises, que darão 
decisão terminativa, constituindo-se em única e última instância. 

10.5 A Copese terá o prazo de até 10 (dez) dias, a contar do término de cada período destinado à 
interposição de recursos, para emissão e divulgação dos pareceres.    

10.6. As decisões em relação às contestações serão divulgadas pela Copese no site 
www.iftm.edu.br/ingresso em Vagas remanescentes - “Recurso”. Não serão encaminhadas respostas 
individuais aos candidatos.  

10.7. Não serão aceitos recursos via postal, fax, correio, pessoalmente ou, ainda, fora do prazo. 
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11. INFORMAÇÕES 
 
11.1.  Informações sobre o Processo de Vagas Remanescentes poderão ser obtidas na Copese, Av. Barão do 
Rio Branco, 770 – Bairro São Benedito – 38020-300 – Uberaba /MG – Tel. (0xx34)3326.1148/1135, pelo 
site: www.iftm.edu.br/ingresso, e-mail vestibular@iftm.edu.br e nos locais de entrega de documentação, item 
7 deste Edital. 
11.2. O Edital está disponível no site www.iftm.edu.br/ingresso, em Vagas Remanescentes para download e 
em versão impressa, para leitura, nos locais do subitem 7.2 deste Edital. 
 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. A inscrição do candidato implica na aceitação total e incondicional das normas constantes neste Edital, 
ao qual não poderá alegar seu desconhecimento. 

12.2. Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos na inscrição, na seleção 
e na matrícula. 

12.3. Os resultados serão válidos, unicamente, para o presente Processo Seletivo de Vagas Remanescentes. 

12.4 O Instituto poderá, a seu critério, promover outras chamadas sucessivas, obedecendo à ordem de 
classificação dos candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes.  

12.5. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais Complementares que vierem a 
ser publicados pela Copese/IFTM. 

12.6. O edital será publicado no endereço eletrônico www.iftm.edu.br/ingresso, em vagas remanescentes e 
nos murais dos câmpus do IFTM.  

12.7. O prazo para impugnação do presente edital será de 02(dois) dias úteis a contar da data de sua 
publicação 

12.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Processo Seletivo - Copese. 

12.9. O Processo Seletivo será homologado pelo Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro. 

 

Uberaba(MG), 27 de dezembro de 2012. 

JOSÉ ANTÔNIO BESSA 
Reitor Substituto  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO 

                   
           EDITAL DE VAGAS REMANESCENTES Nº 017/2012 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU  
 

ANEXO I 
 

TABELA DE PONTOS DA AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS 
 
 

Categoria Quesito Pontuação / 
Unidade 

Pontuação  
Máxima 

A FORMAÇÃO ACADÊMICA – Pontuação máxima 22 pontos  
Graduação na área do curso pretendido 2,0 pontos 2,0 
Curso de atualização, realizado nos últimos 05 anos, 
em área correlata ao curso pretendido com carga 
horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

4,0 pontos/curso 12,0 

Curso de Aperfeiçoamento em áreas afins com no 
mínimo 180 horas de duração. 

3,0 pontos/curso 6,0 

Curso de Especialização com carga horária mínima 
de 360h e monografia defendida. 

2,0 pontos/curso 2,0 

B ATIVIDADES ACADÊMICAS – Pontuação máxima 6 pontos  
Monitoria 0,5 ponto/semestre 2,0 
Iniciação científica – declaração da Instituição de 
Ensino  

0,5 ponto/semestre 2,0 

PET- Programa de Educação Tutorial  0,5 ponto/semestre 2,0 
C PRODUÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA – Pontuação máxima 12 pontos 

Artigo publicado em periódicos em áreas afins. 1,0 ponto/artigo 2,0 
Resumo publicado em evento técnico-científico na 
área específica do curso pretendido. 

0,5 
ponto/participação 

3,0 

Participação, nos últimos 05 (cinco) anos, como 
Conferencista, Palestrante, Apresentador de 
Comunicação Oral ou de Trabalho Científico, em 
congressos ou simpósios, relacionados à área a que 
concorre. 

1,0 
ponto/participação 

3,0 

Apresentação de trabalho científico em congresso 
ou simpósios, relacionado à área que concorre.  

0,5 
ponto/apresentação 

2,0 

Participação, nos últimos 05 (cinco) anos, como 
ouvinte, organizador ou moderador em congressos 
ou simpósios, relacionados à área a que concorre. 

0,5 
pontos/participação 

2,0 

D EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – Pontuação máxima 10 pontos  
Experiência comprovada em cargos e funções na 
área específica ao curso pretendido. 

1,0 ponto/ano 5,0 

Declaração de órgão competente de que atua ou já 
atuou em projetos ou elaboração de estudo/relatório 
técnico na área específica ao curso pretendido    

1,0 ponto/projeto/ 
estudo/relatório 

5,0 

- Total - 50 pontos 
 

COPESE 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO 

                   
           EDITAL DE VAGAS REMANESCENTES Nº 017/2012 

 

ANEXO II 
 

 
DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE 

 
(Cursou integralmente o Ensino Fundamental em escola pública) 

 
 

Declaramos para os fins de apresentação no Processo seletivo de vagas remanescentes 2013/1 do Instituto Federal 

do Triângulo Mineiro que , ___________________________________________________________________  filho 

de _____________________________________________________________________ e de 

____________________________________________________________, cursou integralmente o Ensino Fundamental 

na Escola ______________________________________________________________________________________. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração.  

 

_________________________, _____ de ______________________ de ________ 
_________________________________________________________________ 

Assinatura do Diretor e carimbo da Escola. 
 

 
________________________________________________________________________________ 

 
DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE 

 
(Cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública) 

 
 
 

Declaramos para os fins de apresentação no Processo seletivo de vagas remanescentes 2013/1 do Instituto Federal 

do Triângulo Mineiro que, ___________________________________________________________________  filho de 

_____________________________________________________________________ e de 

____________________________________________________________, cursou integralmente o Ensino Médio na 

Escola _______________________________________________________ . 

Por ser verdade, firmo a presente declaração.  

 

_______________________, _____ de _______________________ de __________. 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Diretor e carimbo da Escola 

 


