O IFNMG
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia foram criados em 2008, a partir da junção
de instituições de ensino integrantes da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Um deles é o Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais (IFNMG), criado através da integração do
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet)
Januária e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas,
instituições com mais de 50 anos de experiência em
educação profissional. Atualmente, constitui-se de
sete Campi: Almenara, Araçuaí, Arinos, Januária,
Pirapora, Montes Claros e Salinas.
Para os anos de 2013-2014, está prevista uma nova
expansão do Instituto, com a implantação de outras
duas unidades, nas cidades de Diamantina e Teófilo
Otoni.
O IFNMG oferece cursos técnicos de nível médio (nas
modalidades integrado, concomitante e subsequente
ao ensino médio), presenciais e a distância. Também
oferece cursos técnicos PROEJA (educação de
jovens e adultos) e FIC (formação inicial e
continuada). Conta, ainda, com cursos superiores
(tecnologia, bacharelado e licenciatura) em diversas
áreas e pós-graduação.

Educação pública e de qualidade
ao seu alcance.

2° VestibIFuNlMaGr
2012

www.ifnmg.edu.br

O Instituto oferta educação gratuita e comprometida
com a justiça social e com o desenvolvimento da
nossa região. Além disso, tem como compromisso
desenvolver programas de extensão e divulgação
científica e tecnológica, bem como realizar e estimular
a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento
científico e tecnológico.

Mais informações: (38) 3201-3050

NORTE DE MINAS GERAIS

2° Vestibular 2012

Escolha um dos cursos superiores
oferecidos pelo 2º Vestibular 2012 do
Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais (IFNMG), nas cidades de Arinos e
Pirapora.
Venha fazer parte de nossa comunidade
acadêmica.

Inscrições (Internet)

www.ifnmg.edu.br
Período: 02 a 20/07/2012
Taxa: R$ 25,00
Pedido de isenção da taxa de inscrição:
02 a 09/07/2012
Provas: 05/08/2012
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CAMPUS ARINOS
Tecnologia em Gestão Ambiental – O curso visa
formar o profissional que planeja, gerencia e executa
as atividades de diagnóstico, avaliação de impacto,
proposição de medidas mitigadoras – corretivas e
preventivas –, recuperação de áreas degradadas,
acompanhamento e monitoramento da qualidade
ambiental. Regulação do uso, controle, proteção e
conservação do meio ambiente, avaliação de
conformidade legal, análise de impacto ambiental,
elaboração de laudos e pareceres são algumas das
atribuições desse profissional, podendo elaborar e
implantar, ainda, políticas e programas de educação
ambiental, contribuindo, assim, para a melhoria da
qualidade de vida e a preservação da natureza.
Turno: vespertino / Duração: 6 semestres
Nº de vagas: 20 vagas
Rodovia MG 202, km 407 - Arinos/Buritis - Arinos/MG

CAMPUS PIRAPORA
Bacharelado em Administração - O curso visa
formar profissionais capazes de atuar em atividades
próprias ao campo profissional do administrador,
como profissão liberal ou não, promovendo o
desenvolvimento das organizações e da sociedade. O
administrador é o responsável pelo planejamento e
funcionamento administrativo de uma empresa. É ele
que ordena os fatores de produção e fiscaliza sua
eficiência; que estuda a utilização da mão-de-obra, de
modo a obter elevados e crescentes índices de
produtividade; que cuida do controle dos
equipamentos; supervisiona atividades; avalia
resultados; corrige distorções e replaneja os serviços
administrativos. Ocupa-se ainda do recrutamento,
seleção e admissão de pessoal, da administração
financeira, das relações públicas e industriais, além
da análise de programas e métodos.
Turno: noturno / Duração: 8 semestres
Nº de vagas: 20
R. Humberto Mallard, 1355 - Bairro Santos Dumont - Pirapora/MG

