IFMG-CAMPUS OURO PRETO
NA MÍDIA

PERÍODO:
2012

CLIPPING VESTIBULARES/ EXAMES DE SELEÇÃO

Veículo: Jornal Voz Ativa
29/10/2012
Material disponível em: http://jornalvozativa.com/noticias/?p=16414

Texto na íntegra:
Prazo para solicitar isenção de taxa para Vestibular e Exame de Seleção do IFMG
termina no dia 31

O Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto recebe, até 31 de outubro, as
solicitações de isenção da taxa de inscrição para o Vestibular e Exame de Seleção
2013/1. Os candidatos interessados devem preencher o requerimento e anexar a
documentação comprobatória (consultar edital em www.ouropreto.ifmg.edu.br). O
material deverá ser entregue no próprio campus. O resultado da isenção vai ser
divulgado a partir do dia três de novembro, no site. A concessão do benefício não
assegura a inscrição do estudante no processo seletivo.
O Programa de Isenção da Taxa de Inscrição para o Vestibular e Exame de Seleção
2013/1 é destinado ao atendimento do candidato que, em função de sua condição
socioeconômica, possa ser impedido de concorrer ao processo. Para isso, precisa se
incluir nos pré-requisitos a seguir: estar inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal – CadÚnico e ser membro de família de baixa renda
(Decreto nº 6.135, de 26 de junho 2007).

Confira, em breve, os editais completos do Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 do
Instituto Federal Minas Gerais.

Informações:
Campus Ouro Preto: (31) 3559-2168
copeves@ifmg.edu.br
Coordenadoria de Comunicação Social
Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto

Veículo: Jornal Tribuna Livre
07/11/2012
Material disponível em:
http://www.jornaltribunalivre.com.br/2012/noticias/ouro_preto/ifmg-campus-ouro-pretoabre-inscricoes-para-o-vestibular-e-exame-de-selecao-20131/
Texto na íntegra:
IFMG – Campus Ouro Preto abre inscrições para o Vestibular e Exame de Seleção
2013/1
O Instituto Federal Minas Gerais (IFMG) está com inscrições abertas, até seis de
dezembro, para o Vestibular e Exame de Seleção 2013/1. No Campus Ouro Preto,
serão oferecidas 674 vagas. Dentre os cursos superiores, estão: Licenciatura em
Física e Geografia e Tecnologia em Conservação e Restauro. Automação Industrial,
Edificações, Metalurgia, Meio Ambiente, Mineração e Segurança do Trabalho são as
opções da área técnica. Haverá também oportunidade – por meio do Programa de
Educação de Jovens e Adultos (Proeja) – para quem não concluiu o Ensino Médio até
os 18 anos: o curso Técnico em Joalheria.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. No Campus Ouro Preto,
foi disponibilizado um espaço para a realização da inscrição virtual para aqueles que
não possuem acesso à internet. O candidato deve ter em mãos o seu RG e CPF, além
do nome completo e data de nascimento da mãe. A taxa é de R$ 50 para os cursos de
nível técnico e de R$ 70 para os de nível superior. As inscrições para os cursos na
modalidade Proeja são gratuitas. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição através da Guia de Recolhimento da União (GRU) Cobrança, em qualquer
agência bancária ou correspondente bancário. O pagamento deve ser feito em
dinheiro ou débito em conta corrente até o dia sete de dezembro (consulte os editais).
O comprovante definitivo de inscrição poderá ser consultado nos dias 12 e 13 de
dezembro.
As provas serão realizadas no dia 16 de dezembro. Para os cursos técnicos
(subsequente e Proeja), o horário será das 14h às 18h. Já para os superiores, das 8h
às 12h30. As provas serão aplicadas nas cidades de Bambuí, Betim, Bom Despacho,
Cachoeira do Campo, Capelinha, Congonhas, Diamantina, Formiga, Governador
Valadares, Itamarandiba, Mariana, Novo Cruzeiro, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Preto,
Pompéu, Ribeirão das Neves, Sabará e São João Evangelista. O resultado do
Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 será divulgado a partir do dia 23 de janeiro.

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

O candidato que concluiu o último ano do Ensino Médio em escolas da rede pública ou
estudou como bolsista integral em escolas particulares teve a oportunidade de solicitar
o benefício da isenção da taxa de inscrição. O prazo para solicitação terminou no dia
31 de outubro e o resultado será divulgado em novembro. Os candidatos que
conseguirem a isenção da taxa deverão realizar sua inscrição no Vestibular e Exame
de Seleção 2013/1, conforme edital.

ENEM
O IFMG aceitará a nota obtida pelo candidato na prova de conhecimentos gerais do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2011 ou 2012) para substituir a nota da
prova de conhecimentos gerais do Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 para acesso
aos cursos superiores. Ao efetuar a inscrição, o candidato deverá indicar a opção por
utilizar sua nota do Enem.

SISU
O candidato à vaga em curso superior do IFMG terá duas oportunidades: via Sistema
de Seleção Unificada (Sisu) e também pelo vestibular. No Vestibular e Exame de
Seleção 2013/1 serão ofertadas 50% das vagas dos cursos superiores e no Sisu (que
é gerenciado pelo MEC) serão ofertadas as demais das vagas. O Sisu utilizará as
notas do Enem 2012. Os processos são independentes, portanto, o candidato pode se
inscrever em ambos.

COTAS
São reservadas 50% das vagas dos cursos superiores aos candidatos que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e 50% das vagas de seus
cursos técnicos, em todas as modalidades, aos candidatos que tenham cursado o
ensino fundamental em escolas públicas. Basicamente, há três critérios de
classificação dentro do sistema: o primeiro está ligado ao fato do aluno vir de escolas
públicas, o segundo, relacionado à renda familiar per capita e, o terceiro, à
autodeclaração de cor. Acesse o site do campus e saiba se você pode – e como pode
– fazer parte desse novo sistema: www.ouropreto.ifmg.edu.br/. Lá também estão
disponíveis os editais referentes ao processo seletivo.

Mais informações:
IFMG - Campus Ouro Preto: (31) 3559-2168
www.ifmg.edu.br/portal/vestibular/
copeves@ifmg.edu.br

Veículo: Portal ouropreto.com.br
07/11/2012
Material disponível em:
http://www.ouropreto.com.br/noticias/detalhe.php?idnoticia=6760

Texto na íntegra:
IFMG – Campus Ouro Preto abre inscrições para o Vestibular e Exame de Seleção
2013/1
O Instituto Federal Minas Gerais (IFMG) está com inscrições abertas, até seis de
dezembro, para o Vestibular e Exame de Seleção 2013/1. No Campus Ouro Preto,
serão oferecidas 674 vagas. Dentre os cursos superiores, estão: Licenciatura em
Física e Geografia e Tecnologia em Conservação e Restauro. Automação Industrial,
Edificações, Metalurgia, Meio Ambiente, Mineração e Segurança do Trabalho são as
opções da área técnica. Haverá também oportunidade - por meio do Programa de
Educação de Jovens e Adultos (Proeja) - para quem não concluiu o Ensino Médio até
os 18 anos: o curso Técnico em Joalheria.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. No Campus Ouro Preto,
foi disponibilizado um espaço para a realização da inscrição virtual para aqueles que
não possuem acesso à internet. O candidato deve ter em mãos o seu RG e CPF, além
do nome completo e data de nascimento da mãe. A taxa é de R$ 50 para os cursos de

nível técnico e de R$ 70 para os de nível superior. As inscrições para os cursos na
modalidade Proeja são gratuitas. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição através da Guia de Recolhimento da União (GRU) Cobrança, em qualquer
agência bancária ou correspondente bancário. O pagamento deve ser feito em
dinheiro ou débito em conta corrente até o dia sete de dezembro (consulte os editais).
O comprovante definitivo de inscrição poderá ser consultado nos dias 12 e 13 de
dezembro.
As provas serão realizadas no dia 16 de dezembro. Para os cursos técnicos
(subsequente e Proeja), o horário será das 14h às 18h. Já para os superiores, das 8h
às 12h30. As provas serão aplicadas nas cidades de Bambuí, Betim, Bom Despacho,
Cachoeira do Campo, Capelinha, Congonhas, Diamantina, Formiga, Governador
Valadares, Itamarandiba, Mariana, Novo Cruzeiro, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Preto,
Pompéu, Ribeirão das Neves, Sabará e São João Evangelista. O resultado do
Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 será divulgado a partir do dia 23 de janeiro.
Isenção da taxa de inscrição – O candidato que concluiu o último ano do Ensino Médio
em escolas da rede pública ou estudou como bolsista integral em escolas particulares
teve a oportunidade de solicitar o benefício da isenção da taxa de inscrição. O prazo
para solicitação terminou no dia 31 de outubro e o resultado será divulgado em
novembro. Os candidatos que conseguirem a isenção da taxa deverão realizar sua
inscrição no Vestibular e Exame de Seleção 2013/1, conforme edital.
Enem – O IFMG aceitará a nota obtida pelo candidato na prova de conhecimentos
gerais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2011 ou 2012) para substituir a
nota da prova de conhecimentos gerais do Vestibular e Exame de Seleção 2013/1
para acesso aos cursos superiores. Ao efetuar a inscrição, o candidato deverá indicar
a opção por utilizar sua nota do Enem.
Sisu – O candidato à vaga em curso superior do IFMG terá duas oportunidades: via
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e também pelo vestibular. No Vestibular e Exame
de Seleção 2013/1 serão ofertadas 50% das vagas dos cursos superiores e no Sisu
(que é gerenciado pelo MEC) serão ofertadas as demais das vagas. O Sisu utilizará as
notas do Enem 2012. Os processos são independentes, portanto, o candidato pode se
inscrever em ambos.
Cotas – São reservadas 50% das vagas dos cursos superiores aos candidatos que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e 50% das vagas
de seus cursos técnicos, em todas as modalidades, aos candidatos que tenham
cursado o ensino fundamental em escolas públicas. Basicamente, há três critérios de
classificação dentro do sistema: o primeiro está ligado ao fato do aluno vir de escolas
públicas, o segundo, relacionado à renda familiar per capita e, o terceiro, à

autodeclaração de cor. CLIQUE AQUI e saiba se você pode – e como pode – fazer
parte desse novo sistema.

Para

conferir

os

editais
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processo

telefone
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seletivo,

acesse www.ouropreto.ifmg.edu.br.
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Veículo: Jornal Folha Marianense (Facebook)
07/11/2012
Material disponível em: https://www.facebook.com/pages/Jornal-Folhamarianense/144210599039272?ref=stream
Texto na íntegra:
IFMG – Campus Ouro Preto abre inscrições para o Vestibular e Exame de Seleção
2013/1

O Instituto Federal Minas Gerais (IFMG) está com inscrições abertas, até seis de
dezembro, para o Vestibular e Exame de Seleção 2013/1. No Campus Ouro Preto,
serão oferecidas 674 vagas. Dentre os cursos superiores, estão: Licenciatura em
Física e Geografia e Tecnologia em Conservação e Restauro. Automação Industrial,
Edificações,

Metalurgia,

Meio

Ambiente,

Mineração

e

Segurança do Trabalho são as opções da área técnica. Haverá também oportunidade
- por meio do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) - para quem não
concluiu o Ensino Médio até os 18 anos: o curso Técnico em Joalheria.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. No Campus Ouro Preto,
foi disponibilizado um espaço para a realização da inscrição virtual para aqueles que
não possuem acesso à internet. O candidato deve ter em mãos o seu RG e CPF, além
do nome completo e data de nascimento da mãe. A taxa é de R$ 50 para os cursos de
nível

técnico

e

de

R$

70

para

os

de

nível

superior. As inscrições para os cursos na modalidade Proeja são gratuitas. O
candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através da Guia de
Recolhimento da União (GRU) Cobrança, em qualquer agência bancária ou
correspondente bancário. O pagamento deve ser feito em dinheiro ou débito em conta
corrente

até

o

dia

sete

de

dezembro

(consulte

os

editais).

O

comprovante definitivo de inscrição poderá ser consultado nos dias 12 e 13 de
dezembro.
As provas serão realizadas no dia 16 de dezembro. Para os cursos técnicos
(subsequente e Proeja), o horário será das 14h às 18h. Já para os superiores, das 8h
às 12h30. As provas serão aplicadas nas cidades de Bambuí, Betim, Bom Despacho,
Cachoeira do Campo, Capelinha, Congonhas, Diamantina, Formiga, Governador
Valadares, Itamarandiba, Mariana, Novo Cruzeiro, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Preto,
Pompéu, Ribeirão das Neves, Sabará e São João Evangelista. O resultado do
Vestibular

e

Exame

2013/1 será divulgado a partir do dia 23 de janeiro.

Isenção da taxa de inscrição

de

Seleção

O candidato que concluiu o último ano do Ensino Médio em escolas da rede pública ou
estudou como bolsista integral em escolas particulares teve a oportunidade de solicitar
o benefício da isenção da taxa de inscrição. O prazo para solicitação terminou no dia
31 de outubro e o resultado será divulgado em novembro. Os candidatos que
conseguirem a isenção da taxa deverão realizar sua inscrição no Vestibular e Exame
de Seleção 2013/1, conforme edital.

Enem
O IFMG aceitará a nota obtida pelo candidato na prova de conhecimentos gerais do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2011 ou 2012) para substituir a nota da
prova de conhecimentos gerais do Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 para acesso
aos cursos superiores. Ao efetuar a inscrição, o candidato deverá indicar a opção por
utilizar sua nota do Enem.

Sisu
O candidato à vaga em curso superior do IFMG terá duas oportunidades: via Sistema
de Seleção Unificada (Sisu) e também pelo vestibular. No Vestibular e Exame de
Seleção 2013/1 serão ofertadas 50% das vagas dos cursos superiores e no Sisu (que
é gerenciado pelo MEC) serão ofertadas as demais das vagas. O Sisu utilizará as
notas do Enem 2012. Os processos são independentes, portanto, o candidato pode se
inscrever

em

ambos.

Cotas
São reservadas 50% das vagas dos cursos superiores aos candidatos que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e 50% das vagas de seus
cursos técnicos, em todas as modalidades, aos candidatos que tenham cursado o
ensino fundamental em escolas públicas. Basicamente, há três critérios de
classificação

dentro

do

sistema:

o

primeiro

está

ligado

ao fato do aluno vir de escolas públicas, o segundo, relacionado à renda familiar per
capita e, o terceiro, à autodeclaração de cor.
Acesse o site do campus e saiba se você pode – e como pode – fazer parte desse
novo sistema: www.ouropreto.ifmg.edu.br/. Lá também estão disponíveis os editais
referentes ao processo seletivo.

Mais informações: IFMG - Campus Ouro Preto: (31) 3559-2168

Veículo: Portal Guia Itabirito
19/11/2012
Material disponível em:
http://www.portalguiaitabirito.com.br/detalhe_noticias.php?id_noticia=371

Texto na íntegra:
Instituto Federal - Campus Ouro Preto abre inscrições para Vestibular e Exame de
Seleção
Autor/Fonte: IFMG - Campus Ouro Preto
Há vagas para Licenciatura em Física e Geografia e Tecnologia em Conservação e
Restauro. Automação Industrial, Edificações, Metalurgia, Meio Ambiente, Mineração e
Segurança do Trabalho são as opções da área técnica.
O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) está com inscrições abertas, até 6 de
dezembro, para o Vestibular e Exame de Seleção 2013/1. No Campus Ouro Preto,
serão oferecidas 674 vagas. Dentre os cursos superiores, estão: Licenciatura em
Física e Geografia e Tecnologia em Conservação e Restauro. Automação Industrial,
Edificações, Metalurgia, Meio Ambiente, Mineração e Segurança do Trabalho são as
opções da área técnica. Haverá também oportunidade – por meio do Programa de
Educação de Jovens e Adultos (Proeja) – para quem não concluiu o Ensino Médio até
os 18 anos: o curso Técnico em Joalheria.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. No Campus Ouro Preto,
foi disponibilizado um espaço para a realização da inscrição virtual para aqueles que

não possuem acesso à internet. A taxa é de R$ 50 para os cursos de nível técnico e
de R$ 70 para os de nível superior. As inscrições para os cursos na modalidade Proeja
são gratuitas. O candidato deverá efetuar o pagamento até o dia 7 de dezembro
(consulte os editais). O comprovante definitivo de inscrição poderá ser consultado nos
dias 12 e 13 de dezembro.
As provas serão realizadas no dia 16 de dezembro. Para os cursos técnicos
(subsequente e Proeja), o horário será das 14h às 18h. Já para os superiores, das 8h
às 12h30. As provas serão aplicadas nas cidades de Bambuí, Betim, Bom Despacho,
Cachoeira do Campo, Capelinha, Congonhas, Diamantina, Formiga, Governador
Valadares, Itamarandiba, Mariana, Novo Cruzeiro, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Preto,
Pompéu, Ribeirão das Neves, Sabará e São João Evangelista. O resultado do
Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 será divulgado a partir do dia 23 de janeiro.

Enem
O IFMG aceitará a nota obtida pelo candidato na prova de conhecimentos gerais do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2011 ou 2012) para substituir a nota da
prova de conhecimentos gerais do Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 para acesso
aos cursos superiores.

Sisu
O candidato à vaga em curso superior do IFMG terá duas oportunidades: via Sistema
de Seleção Unificada (Sisu) e também pelo vestibular. No Vestibular e Exame de
Seleção 2013/1 serão ofertadas 50% das vagas dos cursos superiores e, no Sisu, as
demais vagas. O Sisu utilizará as notas do Enem 2012.

Inscrições no link abaixo:
Autor/Fonte: IFMG-Campus Ouro Preto
Link Referência: http://www.ifmg.edu.br/portal/vestibular/

Veículo: Portal Agito Mais
21/11/2012
Material disponível em: http://www.agitomais.com.br/?pg=13&id_busca=5398

Texto na íntegra:
IFMG Ouro Preto abre inscrições para o Vestibular e Exame de Seleção 2013
O Instituto Federal Minas Gerais (IFMG) está com inscrições abertas, até seis de
dezembro, para o Vestibular e Exame de Seleção 2013/1. No Campus Ouro Preto,
serão oferecidas 674 vagas. Dentre os cursos superiores, estão: Licenciatura em
Física e Geografia e Tecnologia em Conservação e Restauro. Automação Industrial,
Edificações, Metalurgia, Meio Ambiente, Mineração e Segurança do Trabalho são as
opções da área técnica. Haverá também oportunidade - por meio do Programa de
Educação de Jovens e Adultos (Proeja) - para quem não concluiu o Ensino Médio até
os 18 anos: o curso Técnico em Joalheria.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. No Campus Ouro Preto,
foi disponibilizado um espaço para a realização da inscrição virtual para aqueles que
não possuem acesso à internet. O candidato deve ter em mãos o seu RG e CPF, além
do nome completo e data de nascimento da mãe. A taxa é de R$ 50 para os cursos de
nível técnico e de R$ 70 para os de nível superior. As inscrições para os cursos na
modalidade Proeja são gratuitas. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição através da Guia de Recolhimento da União (GRU) Cobrança, em qualquer
agência bancária ou correspondente bancário. O pagamento deve ser feito em
dinheiro ou débito em conta corrente até o dia sete de dezembro (consulte os editais).

O comprovante definitivo de inscrição poderá ser consultado nos dias 12 e 13 de
dezembro.
As provas serão realizadas no dia 16 de dezembro. Para os cursos técnicos
(subsequente e Proeja), o horário será das 14h às 18h. Já para os superiores, das 8h
às 12h30. As provas serão aplicadas nas cidades de Bambuí, Betim, Bom Despacho,
Cachoeira do Campo, Capelinha, Congonhas, Diamantina, Formiga, Governador
Valadares, Itamarandiba, Mariana, Novo Cruzeiro, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Preto,
Pompéu, Ribeirão das Neves, Sabará e São João Evangelista. O resultado do
Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 será divulgado a partir do dia 23 de janeiro.

Isenção da taxa de inscrição
O candidato que concluiu o último ano do Ensino Médio em escolas da rede pública ou
estudou como bolsista integral em escolas particulares teve a oportunidade de solicitar
o benefício da isenção da taxa de inscrição. O prazo para solicitação terminou no dia
31 de outubro e o resultado será divulgado em novembro. Os candidatos que
conseguirem a isenção da taxa deverão realizar sua inscrição no Vestibular e Exame
de Seleção 2013/1, conforme edital.

Enem
O IFMG aceitará a nota obtida pelo candidato na prova de conhecimentos gerais do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2011 ou 2012) para substituir a nota da
prova de conhecimentos gerais do Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 para acesso
aos cursos superiores. Ao efetuar a inscrição, o candidato deverá indicar a opção por
utilizar sua nota do Enem.

Sisu
O candidato à vaga em curso superior do IFMG terá duas oportunidades: via Sistema
de Seleção Unificada (Sisu) e também pelo vestibular. No Vestibular e Exame de
Seleção 2013/1 serão ofertadas 50% das vagas dos cursos superiores e no Sisu (que
é gerenciado pelo MEC) serão ofertadas as demais das vagas. O Sisu utilizará as
notas do Enem 2012. Os processos são independentes, portanto, o candidato pode se
inscrever em ambos.

Cotas
São reservadas 50% das vagas dos cursos superiores aos candidatos que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e 50% das vagas de seus
cursos técnicos, em todas as modalidades, aos candidatos que tenham cursado o

ensino fundamental em escolas públicas. Basicamente, há três critérios de
classificação dentro do sistema: o primeiro está ligado ao fato do aluno vir de escolas
públicas, o segundo, relacionado à renda familiar per capita e, o terceiro, à
autodeclaração de cor. Acesse o site do campus e saiba se você pode – e como pode
– fazer parte desse novo sistema: www.ouropreto.ifmg.edu.br/. Lá também estão
disponíveis os editais referentes ao processo seletivo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (31) 3559-2168 ou pelo site:
www.ifmg.edu.br/portal/vestibular/

Veículo: BM Notícias
13/11/2012

Texto na íntegra:
IFMG – Campus Ouro Preto abre inscrições para o Vestibular e Exame de Seleção
2013/1
O Instituto Federal Minas Gerais (IFMG) está com inscrições abertas, até seis de
dezembro, para o Vestibular e Exame de Seleção 2013/1. No Campus Ouro Preto,
serão oferecidas 674 vagas. Dentre os cursos superiores, estão: Licenciatura em
Física e Geografia e Tecnologia em Conservação e Restauro. Automação Industrial,
Edificações, Metalurgia, Meio Ambiente, Mineração e Segurança do Trabalho são as
opções da área técnica. Haverá também oportunidade - por meio do Programa de
Educação de Jovens e Adultos (Proeja) - para quem não concluiu o Ensino Médio até
os 18 anos: o curso Técnico em Joalheria.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. No Campus Ouro Preto,
foi disponibilizado um espaço para a realização da inscrição virtual para aqueles que
não possuem acesso à internet. O candidato deve ter em mãos o seu RG e CPF, além
do nome completo e data de nascimento da mãe. A taxa é de R$ 50 para os cursos de
nível técnico e de R$ 70 para os de nível superior. As inscrições para os cursos na
modalidade Proeja são gratuitas. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição através da Guia de Recolhimento da União (GRU) Cobrança, em qualquer
agência bancária ou correspondente bancário. O pagamento deve ser feito em
dinheiro ou débito em conta corrente até o dia sete de dezembro (consulte os editais).

O comprovante definitivo de inscrição poderá ser consultado nos dias 12 e 13 de
dezembro.
As provas serão realizadas no dia 16 de dezembro. Para os cursos técnicos
(subsequente e Proeja), o horário será das 14h às 18h. Já para os superiores, das 8h
às 12h30. As provas serão aplicadas nas cidades de Bambuí, Betim, Bom Despacho,
Cachoeira do Campo, Capelinha, Congonhas, Diamantina, Formiga, Governador
Valadares, Itamarandiba, Mariana, Novo Cruzeiro, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Preto,
Pompéu, Ribeirão das Neves, Sabará e São João Evangelista. O resultado do
Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 será divulgado a partir do dia 23 de janeiro.

Isenção da taxa de inscrição
O candidato que concluiu o último ano do Ensino Médio em escolas da rede pública ou
estudou como bolsista integral em escolas particulares teve a oportunidade de solicitar
o benefício da isenção da taxa de inscrição. O prazo para solicitação terminou no dia
31 de outubro e o resultado será divulgado em novembro. Os candidatos que
conseguirem a isenção da taxa deverão realizar sua inscrição no Vestibular e Exame
de Seleção 2013/1, conforme edital.

Enem
O IFMG aceitará a nota obtida pelo candidato na prova de conhecimentos gerais do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2011 ou 2012) para substituir a nota da
prova de conhecimentos gerais do Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 para acesso
aos cursos superiores. Ao efetuar a inscrição, o candidato deverá indicar a opção por
utilizar sua nota do Enem.

Sisu
O candidato à vaga em curso superior do IFMG terá duas oportunidades: via Sistema
de Seleção Unificada (Sisu) e também pelo vestibular. No Vestibular e Exame de
Seleção 2013/1 serão ofertadas 50% das vagas dos cursos superiores e no Sisu (que
é gerenciado pelo MEC) serão ofertadas as demais das vagas. O Sisu utilizará as
notas do Enem 2012. Os processos são independentes, portanto, o candidato pode se
inscrever em ambos.

Cotas
São reservadas 50% das vagas dos cursos superiores aos candidatos que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e 50% das vagas de seus
cursos técnicos, em todas as modalidades, aos candidatos que tenham cursado o

ensino fundamental em escolas públicas. Basicamente, há três critérios de
classificação dentro do sistema: o primeiro está ligado ao fato do aluno vir de escolas
públicas, o segundo, relacionado à renda familiar per capita e, o terceiro, à
autodeclaração de cor. Acesse o site do campus e saiba se você pode – e como pode
– fazer parte desse novo sistema: www.ouropreto.ifmg.edu.br/. Lá também estão
disponíveis os editais referentes ao processo seletivo.

Veículo: Unidade Notícias

12/11/2012
Notícias

Texto na íntegra:
IFMG – Campus Ouro Preto abre inscrições para o Vestibular e Exame de Seleção
2013/1
O Instituto Federal Minas Gerais (IFMG) está com inscrições abertas, até seis de
dezembro, para o Vestibular e Exame de Seleção 2013/1. No Campus Ouro Preto,
serão oferecidas 674 vagas. Dentre os cursos superiores, estão: Licenciatura em
Física e Geografia e Tecnologia em Conservação e Restauro. Automação Industrial,
Edificações, Metalurgia, Meio Ambiente, Mineração e Segurança do Trabalho são as
opções da área técnica. Haverá também oportunidade - por meio do Programa de
Educação de Jovens e Adultos (Proeja) - para quem não concluiu o Ensino Médio até
os 18 anos: o curso Técnico em Joalheria. As inscrições devem ser feitas
exclusivamente pela internet. No Campus Ouro Preto, foi disponibilizado um espaço
para a realização da inscrição virtual para aqueles que não possuem acesso à
internet. O candidato deve ter em mãos o seu RG e CPF, além do nome completo e
data de nascimento da mãe. A taxa é de R$ 50 para os cursos de nível técnico e de
R$ 70 para os de nível superior. As inscrições para os cursos na modalidade Proeja
são gratuitas. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através da
Guia de Recolhimento da União (GRU) Cobrança, em qualquer agência bancária ou
correspondente bancário. O pagamento deve ser feito em dinheiro ou débito em conta
corrente até o dia sete de dezembro (consulte os editais). O comprovante definitivo de

inscrição poderá ser consultado nos dias 12 e 13 de dezembro. As provas serão
realizadas no dia 16 de dezembro. Para os cursos técnicos (subsequente e Proeja), o
horário será das 14h às 18h. Já para os superiores, das 8h às 12h30. As provas serão
aplicadas nas cidades de Bambuí, Betim, Bom Despacho, Cachoeira do Campo,
Capelinha, Congonhas, Diamantina, Formiga, Governador Valadares, Itamarandiba,
Mariana, Novo Cruzeiro, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Preto, Pompéu, Ribeirão das
Neves, Sabará e São João Evangelista. O resultado do Vestibular e Exame de
Seleção 2013/1 será divulgado a partir do dia 23 de janeiro.

Isenção da taxa de inscrição
O candidato que concluiu o último ano do Ensino Médio em escolas da rede pública ou
estudou como bolsista integral em escolas particulares teve a oportunidade de solicitar
o benefício da isenção da taxa de inscrição. O prazo para solicitação terminou no dia
31 de outubro e o resultado será divulgado em novembro. Os candidatos que
conseguirem a isenção da taxa deverão realizar sua inscrição no Vestibular e Exame
de Seleção 2013/1, conforme edital.

Enem
O IFMG aceitará a nota obtida pelo candidato na prova de conhecimentos gerais do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2011 ou 2012) para substituir a nota da
prova de conhecimentos gerais do Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 para acesso
aos cursos superiores. Ao efetuar a inscrição, o candidato deverá indicar a opção por
utilizar sua nota do Enem. Sisu O candidato à vaga em curso superior do IFMG terá
duas oportunidades: via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e também pelo
vestibular. No Vestibular e Exame de Seleção 2013/1 serão ofertadas 50% das vagas
dos cursos superiores e no Sisu (que é gerenciado pelo MEC) serão ofertadas as
demais das vagas. O Sisu utilizará as notas do Enem 2012. Os processos são
independentes, portanto, o candidato pode se inscrever em ambos.

Cotas
São reservadas 50% das vagas dos cursos superiores aos candidatos que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e 50% das vagas de seus
cursos técnicos, em todas as modalidades, aos candidatos que tenham cursado o
ensino fundamental em escolas públicas. Basicamente, há três critérios de
classificação dentro do sistema: o primeiro está ligado ao fato do aluno vir de escolas
públicas, o segundo, relacionado à renda familiar per capita e, o terceiro, à
autodeclaração de cor. Acesse o site do campus e saiba se você pode – e como pode

– fazer parte desse novo sistema: www.ouropreto.ifmg.edu.br/. Lá também estão
disponíveis os editais referentes ao processo seletivo. Mais informações: IFMGCampus

Ouro

Preto:

(31)

3559-2168

www.ifmg.edu.br/portal/vestibular/

copeves@ifmg.edu.br

Com informações de Tatiana Toledo, Jornalista da Coordenadoria de Comunicação
Social Instituto Federal Minas Gerais - Campus Ouro Preto

Veículo: O Liberal

01/12/2012
Material disponível em: http://www.jornaloliberal.net/noticia/50-das-vagas-doifmg-serao-destinadas-a-alunos-de-escolas-publicas/

Texto na íntegra:
50% das vagas do IFMG serão destinadas a alunos de escolas públicas

O Instituto Federal Minas Gerais reservará, no Vestibular e Exame de Seleção 2013/1,
50% das vagas dos seus cursos superiores aos candidatos que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas e 50% das vagas de seus cursos
técnicos, em todas as modalidades, aos candidatos que tenham cursado o ensino
fundamental em escolas públicas. A medida vem atender à nova “Lei das Cotas”.
Basicamente, há três critérios de classificação dentro desse sistema: o primeiro está
ligado ao fato do aluno vir de escolas públicas, o segundo, relacionado à renda familiar
per capita e, o terceiro, à autodeclaração de cor. Entenda, se você pode, e como você
pode, fazer parte do novo sistema.

1º critério: escola pública
Para os cursos superiores, poderão concorrer às vagas reservadas pelo sistema de
cotas os candidatos que:
- tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos
regulares ou no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos;

- tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Enem, do Enceja,
de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos
realizados pelos sistemas estaduais de ensino. Nesse caso, o candidato deverá
assinar um termo afirmando que em nenhum momento cursou parte do ensino médio
em uma escola particular.
Para os cursos técnicos, somente poderão concorrer às vagas reservadas pelo
sistema de cotas os candidatos que:
- tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas, em cursos
regulares ou no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos;
- tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Enceja, de exames
de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos
sistemas estaduais de ensino. Também nesse caso, o candidato deverá assinar um
termo afirmando que, em nenhum momento, cursou parte do ensino fundamental em
uma escola particular.

2º critério: renda familiar per capita
Das vagas reservadas aos candidatos oriundos de escola pública, metade será
destinada àqueles que declararem possuir RFP – Renda Familiar Per Capita Bruta
igual ou inferior a 1,5 salários mínimos (R$ 933,00) e a outra metade para aqueles que
declarem possuir RFP superior a 1,5 salários mínimos.

3º critério: autodeclaração de cor
Das vagas destinadas aos candidatos cuja RFP for inferior ou igual à R$ 933,00, serão
reservadas 55,7% àqueles que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Das
vagas destinadas aos candidatos cuja RFP for superior a R$ 933,00, serão reservadas
55,7% àqueles que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Essa
porcentagem tem uma razão. De acordo com o IBGE, a soma do percentual de pretos,
pardos e indígenas em Minas Gerais é de 55,7%.

Entenda mais
A

participação

no

sistema

de

cotas

é

obrigatória?

Não. A participação no sistema de cotas é opcional. Portanto, cabe ao candidato optar
por participar ou não. Caso o mesmo opte por não fazer parte desse sistema,
concorrerá às vagas destinadas à Ampla Concorrência.
O estudante pode se candidatar às duas modalidades: cotas e não cotas?
Não. Porém se optar por cotas e não for selecionado, o estudante continua
“competindo” pelas vagas na categoria Ampla Concorrência.

O sistema de cotas vale para o Vestibular e para o Sistema de Seleção Unificado
(Sisu)?

Afinal,

e

quem

quer

tentar

ingressar

no

IFMG

pelo

Sisu?

Metade das vagas dos cursos superiores do IFMG são ofertados pelo Vestibular
2013/1 e a outra metade pelo Sisu. No Sisu, serão adotados os mesmos critérios
adotados no Vestibular.
E

se

essas

vagas

(de

cotas)

não

forem

totalmente

preenchidas?

Nesse caso, as vagas ociosas são imediatamente transferidas para as da categoria
“Ampla Concorrência”.

Vestibular e Exame de Seleção do IFMG-Campus Ouro Preto
As provas do processo seletivo serão aplicadas no dia 16 de dezembro. As inscrições
podem ser realizadas até o dia seis do mesmo mês. Para mais informações, acesse:
www.ouropreto.ifmg.edu.br

Nome do veículo: O Liberal
Página: 5
Edição/ data: Ed. 991 – 9 a 15 de abril de 2012

Nome do veículo: O Liberal
Página: 6
Edição/ data: Ed. 998 – 28 de maio a 3 de junho de 2012

Nome do veículo: O Liberal
Página: 4
Edição/ data: setembro de 2012

Nome do veículo: O Liberal
Página: 5
Edição/ data: Ed. 1013 – 5 a 11 de novembro de 2012

