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EDITAL Nº. 30, DE 07 DE MARÇO DE 2019
Cursos de Língua Portuguesa e Língua Inglesa do Centro de Línguas - Celin do IFNMG/Campus
Salinas
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS, CAMPUS
SALINAS, por intermédio do seu Diretor-Geral, WAGNER PATRÍCIO DE SOUZA JUNIOR, nomeado pela
Portaria N° 1049, de 20 de outubro de 2016, no uso de suas atribuições legais, torna público o lançamento
do presente edital para o processo seletivo dos cursos de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, realizados
sob as normas expressas neste edital, com as características que se seguem:

1.

DO OBJETO

Este processo seletivo é destinado ao preenchimento de vagas para os cursos de Línguas Portuguesa e
Inglesa que serão ofertados no Celin – Campus Salinas.
2.

DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO

Serão aceitos para participar da seleção alunos do IFNMG – Campus Salinas dos cursos técnicos
integrados ao Ensino Médio e alunos dos cursos superiores (Licenciatura e Bacharelado), servidores do
IFNMG – Campus Salinas e comunidade externa.
A Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa
Serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas, organizada em uma turma, das quais:
a) 22 (vinte e duas) vagas para os alunos da 3ª (terceira) série dos cursos de Agroindústria, Agropecuária e
Informática integrados ao Ensino Médio do IFNMG/Campus Salinas;
b) 03 (três) vagas para alunos da rede pública de ensino da cidade de Salinas/MG, devidamente
matriculados no 3º ano do Ensino Médio.
Os candidatos serão selecionados a partir da análise da “Carta de Intenção” a ser entregue no ato da
inscrição (Anexo II), devendo ser manuscrita, com utilização de caneta preta ou azul, contendo no
máximo
15 linhas. Os textos serão avaliados conforme os seguintes critérios: contundência e pertinência da
argumentação; clareza e objetividade; coesão e coerência; correção gramatical; legibilidade e estética
textual.
Em caso de aprovação nesta seleção, o (a) candidato (a) fica obrigado (a) a ter a devida assiduidade nas
aulas, podendo ser dele desligado (a) em caso de duas faltas (consecutivas ou não), sem prévia e justa
justificativa para tal.
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Inglês Básico
Serão ofertadas 18 (dezoito) vagas, organizada em 1 (uma) turma, das quais:
a) 12 (doze) vagas para os alunos matriculados no Ensino Médio ou Superior no IFNMG/Campus Salinas e
para servidores dessa instituição.
b) 6 (seis) vagas para a comunidade externa com idade mínima de 15 anos.
Leitura comentada: contos de Machado de Assis
Serão ofertadas 20 (vinte) vagas, organizadas em 1 (uma) turma, para os alunos matriculados no Ensino
Médio no IFNMG ou em escolas públicas estaduais de Salinas.
Imediatamente após o encerramento das inscrições, a Comissão Responsável pelo processo seletivo do
Celin fará um sorteio dos candidatos para determinar a ordem dos inscritos. O sorteio será aberto ao
público, exceto para o curso de A reforma ortográfica da Língua Portuguesa, cuja seleção está descrita
no item
2.1.1.2. Assim, os inscritos sorteados até o limite de vagas disponibilizadas para cada curso terão a sua
inscrição efetivada. Caso haja demanda maior que o número de vagas ofertadas, os candidatos
remanescentes serão classificados em lista de espera.
Para confirmar a matrícula, os alunos inscritos deverão comparecer ao primeiro dia de aula do curso. Se
não houver o comparecimento, a confirmação da matrícula não será efetuada e serão chamados os alunos
de acordo com a ordem da lista de espera, salvo os casos em que houver uma justificativa legal para a
ausência.
3.

DA INSCRIÇÃO

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
Os documentos para inscrição deverão ser entregues no Miniauditório 1 do IFNMG – Campus Salinas em
envelope devidamente identificado – com o nome do candidato e do curso que pretende fazer – à
Comissão Responsável pelo processo seletivo do Celin.
Documentos para inscrição:
a) Ficha de inscrição (Anexo 1);
b) Cópia de declaração de matrícula, quando houver exigência para candidato estudante.
c) Cópia do RG;
d) Autorização do responsável legal (Anexo III) – esse documento deverá ser entregue por todos os
candidatos menores de 18 anos de idade, independentemente do curso pleiteado;
e) Carta de Intenção (Anexo II), somente para os candidatos que pleiteiam uma vaga no curso A Reforma
Ortográfica da Língua Portuguesa.
A inscrição será no dia 26 de março de 2019, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h de acordo com o
Cronograma do Quadro 1.
§ O candidato poderá se inscrever em mais de um curso ofertado por este edital, desde que os mesmos não
sejam ministrados no mesmo horário. No momento da inscrição, o aluno deverá entregar envelopes
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distintos e identificados, conforme o item 3.2, contendo a documentação exigida no item 3.3.
O resultado preliminar será divulgado, a partir do dia 28 de março de 2019, no site do IFNMG/Campus
Salinas (http://www.ifnmg.edu.br/salinas), de acordo com Cronograma do Quadro 1.
4.

DA ABRANGÊNCIA

Os cursos serão oferecidos nos dias, horários e local, citados a seguir:

Curso

Professor
responsável

Dia

Horário

Local

Início do curso

A Reforma
Ortográfica da
Língua
Portuguesa

Prof.
Me.
Leonardo Vieira

Terça-feira

17h as
18h40

Sala 02
do Celin

02/04/2019

A Reforma
Ortográfica da
Língua
Portuguesa

Profa. Ma. Carla
Gracielle

Terça-feira

Sala 01
do Celin

02/04/2019

Sala 01
do Celin

06/05/2019

Leitura
comentada:
contos
Machado
Assis

1710 as
1910

Prof. Dr. Alex
Sander Campos e De segunda a 1710 as
de pela Profa. Ma.
sexta-feira 1850
de Daiane de
Andrade

4.2 Em caso de alguma eventualidade, o professor responsável pelo curso agendará aulas em outro dia e
horário a ser combinado com a turma.
5.

DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS

Somente será admitido recurso para impugnar erro de procedimento.
Expostas as razões que ensejam o recurso, esse será interposto, conforme o cronograma do Quadro 1, e
dirigido à Comissão Responsável pelo Processo Seletivo do Centro de Línguas.
O recurso deve ser protocolado no setor de protocolo do IFNMG – Campus Salinas.
6.

CARGA HORÁRIA

Os referidos cursos terão as seguintes cargas horárias:

Curso

A Reforma Ortográfica da
Língua Portuguesa

Carga horária

01 hora/aula e 40 minutos
semanais, perfazendo um total de
12 horas.
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Inglês Básico

02 horas/aula semanais, perfazendo
um total de 30 horas.

Leitura comentada: contos de 02 horas/aula semanais, perfazendo
Machado de Assis
um total de 10 horas.
7.

EXECUÇÃO DO CURSO

Local: Prédio Acadêmico, Campus Salinas, na sala do Celin, conforme item 4.1.
Horário: As aulas serão ministradas nos horários previstos neste edital, conforme item 4.1, podendo
haver alterações de acordo com as necessidades do curso.
8.

DA AVALIAÇÃO

Os estudantes serão avaliados de forma continua em relação ao processo de ensino- aprendizagem.
Serão observados critérios como: participação, presença e pontualidade às aulas, bem como produção
individual e/ou coletiva das atividades propostas. A avaliação será baseada também no desenvolvimento
das habilidades de leitura e escrita ao longo dos cursos. Os alunos deverão apresentar frequência igual ou
superior a 75% nas aulas e realizar as atividades propostas pelo professor ministrante, que serão
registradas e avaliadas.
9.

CERTIFICAÇÃO

Ao ﬁnal do curso será fornecido ao estudante aprovado certiﬁcado de conclusão do curso. Os
certiﬁcados serão expedidos pelos Registros Escolares com o reconhecimento da Coordenadoria/Diretoria
de Extensão.
10.

DO MATERIAL DIDÁTICO

A Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa
O material didático a ser usado no curso para atividades em sala de aula será organizado pelo professor
ministrante, Leonardo Rodrigues Vieira, e disponibilizado aos alunos via serviço de reprografia, sendo de
inteira responsabilidade do aluno a aquisição do material.
Inglês Básico
O material utilizado nas aulas será retirado do site British Council Learn English e outras fontes
complementares sobre o Ensino/Aprendizagem da língua Inglesa. Todo o material didático a ser usado no
curso é de inteira responsabilidade do aluno.
Leitura comentada: contos de Machado de Assis
O material será enviado em formato eletrônico, por e-mail, aos participantes. Também será disponibilizado
no serviço de reprografia do IFNMG, Campus Salinas.
11.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Os casos não previstos serão deliberados pela comissão responsável por este edital, nomeada pela
Portaria 176/2018 do IFNMG, Campus Salinas.
Em nenhum momento do processo seletivo poderão ser anexados documentos adicionais
comprobatórios à solicitação de inscrição.
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A documentação e as informações prestadas pelo candidato serão de inteira responsabilidade destes,
sendo passível de exclusão do processo seletivo aquele que não fornecer documentação de forma
completa, correta e legível e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.
A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por
decisão unilateral do IFNMG, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique
direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
Todos os anexos deste edital serão disponibilizados no portal eletrônico do IFNMG na internet.
A inscrição do candidato implica na aceitação de todos os termos constantes neste edital e anexos, em
relação aos quais não poderá alegar desconhecimento.O prazo para impugnação do presente edital será de
02 (dois) dias úteis a contar da data de sua publicação.
Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares que venham a
ser publicados no portal eletrônico do IFNMG.
Documento assinado eletronicamente por Wagner Patricio de Sousa Junior, Diretor(a) Geral, em
07/03/2019, às 14:21, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0289448 e
o código CRC D6E1E109.
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QUADRO 1 – CRONOGRAMA
Dada de
inscrição
Curso

Divulgação do Apresentação Resultado
de recurso
Final
resultado
preliminar

Previsão Previsão
do início
para o
do curso término do
curso

A reforma ortográfica da
Língua Portuguesa

27/03/2019

28/03/2019

29/03/2019

01/04/2019

02/04/2019

07/05/2019

Inglês Básico

27/03/2019

28/03/2019

29/03/2019

01/04/2019

02/04/2019

09/07/2019

Leitura comentada: contos 27/03/2019
de Machado de Assis

28/03/2019

29/03/2019

01/04/2019

06/04/2019

10/04/2019

As inscrições serão no dia 27 de março de 2019, de acordo com os horários no item 3.4 no Miniauditório
1 do IFNMG – Campus Salinas. O edital será publicado no site: www.infmg.edu.br/salinas.
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