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APRESENTAÇÃO

1 - IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são instituições de educação
superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos às suas práticas pedagógicas. Os
institutos deverão ter forte inserção na área de pesquisa e extensão, visando estimular o
desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas e estendendo seus benefícios à
comunidade.
O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) - Campus Araçuaí possui corpo
docente de alto nível e toda uma estrutura que permite um amplo desenvolvimento das
habilidades e competências de seus alunos. Contendo salas amplas, laboratórios, bibliotecas,
auditórios, quadra poliesportiva e toda área necessária para realização de várias atividades
educativas e de lazer.
O IFNMG oferta uma educação pública (GRATUITA) comprometida com a justiça social e
com o desenvolvimento da nossa região.
Em 2011 com o lançamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) o IFNMG aderiu à chamada e pactuou diversos cursos em todos os seus Campi. O
IFNMG Campus Araçuaí no intuito de trazer novas oportunidades para os jovens da região, com
mais acesso a educação técnica e profissionalizante, por meio de cursos de formação inicial e
continuada (FIC), com carga horária mínima de 160 horas, e cursos técnicos concomitantes,
com carga horária mínima de 800 horas, pactuou 10 cursos FIC nas mais diversas áreas, que
serão iniciados no 1° semestre de 2012, e dois cursos técnicos concomitantes (Técnico em
Meio Ambiente e Técnico em Vendas) com início previsto para agosto de 2012.
2 – O PRONATEC
Instituído em 26 de outubro pela Lei nº 12.513/2011, o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) compreende a mais ambiciosa e compreensiva reforma já
realizada na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) brasileira. Com a meta de oferecer 8
milhões de vagas a estudantes, trabalhadores diversos, pessoas com deficiência e beneficiários
dos programas federais de transferência de renda, o programa tem como seus cinco objetivos
estratégicos os seguintes:
1. expandir, interiorizar e democratizar a oferta presencial e a distância de Cursos Técnicos e
de Formação Inicial e Continuada (FIC);
2. fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da EPT;
3. contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação
com a educação profissional;

4. ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores por meio do incremento da
formação e qualificação profissional;
5. estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de EPT.
3 – INFORMAÇÕE SOBRE OS CURSOS OFERTADOS PELO IFNMG CAMPUS
ARAÇUAÍ NO PRONATEC
Público alvo dos cursos ofertados: alunos do ensino médio que estejam regularmente
matriculados no 2º ou 3º ano do ensino médio, nas escolas públicas estadual de MG.
Quem irá fazer o processo seletivo: a Secretaria Estadual de Educação do Estado de Minas
Gerais (SEE/MG).
CURSOS GRATUITOS PARA OS ALUNOS.
Obs: após seleção e pré-matrícula pela SEE/MG os alunos serão encaminhados ao Campus
Araçuaí para matrícula e início dos cursos.
Data prevista para início dos cursos: 2º SEMESTRE 2012
4- CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS AOS CONCLUINTES DO CURSO
Fará jus ao Diploma do Curso Técnico em Meio Ambiente ou Técnico em Vendas,na
modalidade Concomitante do IFNMG – Campus Araçuaí em parceria a Secretaria Estadual de
Educação de Minas Gerais o aluno que concluir com aproveitamento os três períodos do curso.
Os diplomas serão aferidos e registrados pelo MEC e terão validade nacional para fins de
habilitação na respectiva área profissional.
5 - OBJETIVOS DOS CURSOS OFERTADOS
Os Cursos Técnicos concomitantes oferecidos pelo IFNMG- Araçuaí têm como principal
objetivo atender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, que estabelece que os alunos
egressos dos ensinos fundamental e médio, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto,
tenham a possibilidade de acesso à Educação Profissional, como forma de capacitação. Visa à
formação de um profissional-cidadão, competente, capaz de articular teoria à prática,
demonstrando conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar junto ao setor correspondente,
com capacidade de avaliar e auxiliar na tomada de decisões na área de formação, e outras afins,
de acordo com os princípios éticos, humanos e sociais e ambientais.

5 - CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS


TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais. Colabora na
elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais. Auxilia na elaboração, acompanhamento
e execução de sistemas de gestão ambiental. Atua na organização de programas de educação
ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reuso e reciclagem.
Identifica as intervenções ambientais, analisa suas consequências e operacionaliza a execução
de ações para preservação, conservação, otimização,

minimização e remediação dos seus

efeitos.
Modalidade: presencial
Habilitação: Técnico em Meio Ambiente
Local de oferta: Campus IFNMG- Araçuaí
Turno de funcionamento: Matutino
Número de vagas: 40
Periodicidade: 03 módulos ( 1 ano e meio)
Carga horária total: 800horas


TÉCNICO EM VENDAS

Estuda os produtos e serviços da empresa, caracteriza o tipo de clientes e recolhe informações
sobre a concorrência e o mercado em geral. Prepara ações de venda. Promove e efetua a venda
de produtos e serviços junto aos clientes, bem como a organização do ambiente de venda.
Promove serviço de apoio ao cliente, fidelização e atendimento pós-venda. Organiza e gerencia
os arquivos dos clientes. Colabora na captação de novos clientes.
Modalidade: presencial
Habilitação: Técnico em Vendas
Local de oferta: Campus IFNMG- Araçuaí
Turno de funcionamento: Matutino
Número de vagas: 40
Periodicidade: 03 módulos ( 1 ano e meio)
Carga horária total: 800horas

CADASTRO DE RESERVA PARA CURSOS FIC OFERTADOS PELO IFNMG
CAMPUS ARAÇUAÍ
O Cadastro Reserva é o recurso pelo qual o IFNMG Campus Araçuaí poderá incluir
potenciais beneficiários da Bolsa Formação no SISTEC. Destina-se ao atendimento do
beneficiário que recorre à Rede Ofertante para acessar cursos ofertados no âmbito da Bolsa
Formação.
O beneficiário incluído no Cadastro Reserva não está vinculado à instituição ofertante
que efetua o cadastro. O Cadastro Reserva gera uma “fila única”, por ordem de
cadastramento (Chegada), de beneficiários que aguardam oportunidade de participação
nas turmas em que os respectivos demandantes não conseguiram preencher o total das
vagas ofertadas, evitando a ocorrência de vagas ociosas.
Para participar do cadastro de reserva o aluno deverá se dirigir ao IFNMG - Campus Araçuaí no
período de 05 A 27 DE JULHO DE 2012, nos horários abaixo relacionados:
DIA
SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA FEIRA

06/07/2012 SEXTA-FEIRA

HORÁRIO

RESPONSÁVEIS

07:30 às 11:30h

Juvenal/Sinara

13:30 às 17:30h

Wânia Silvinha/Shirlene/Sinara

18:00 às 21:00h

Ana Luiza/Charlles

07:30 às 11:30h

Juvenal/Charlles/Ana Luiza

13:30 às 17:30h

Wânia Silvinha/Shirlene/Ana Luiza

19:00 às 21:00h

Sinara

08:30 às 09:30h

Sinara

18 às 22:00h

Juvenal/Silvinha/Sinara/Charlles/Shirlene

07:30 às 11:30h

Silvinha/Charlles/Sinara/Ana Luíza

13:30 às 17:30h

Shirlene/Ana Luíza

18 às 22:00h

Juvenal

07:30 às 11:30h

Wânia Silvinha/Sinara

13:30 às 17:30h

Juvenal/Ana Luiza

ATENÇÃO: EXCEPCIONALMENTE NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO, OS
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO SERÃO DIFERENCIADOS, FICANDO ASSIM:
DIA

HORÁRIO

RESPONSÁVEIS

13, 17 E 19/07/2012

09 às 11:00h

Ana Luiza

16,18 e 20/07/2012

14 às 16:00h

Ana Luíza

Documentos necessários para efetuar o cadastro de reserva:
1 – Cópia do CPF
2 – Cópia do Comprovante de Residência (Água ou Luz)
3 – Declaração de matrícula em escola pública estadual

