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Texto na íntegra
IFMG Inscrições 2014, abertas para o Vestibular e Exame de Seleção 2014/1
Estão abertas as inscrições para o Vestibular e Exame de Seleção 2014/1 do Instituto Federal
de Minas Gerais (IFMG Inscrições 2014) . O prazo termina no dia 5 de dezembro.
CLIQUE AQUI PARA FAZER A INSCRIÇÃO (IFMG Inscrições 2014).
Informações
São 2912 vagas distribuídas em cursos nas modalidades técnico e superior, oferecidos em
onze campi: Bambuí, Betim, Congonhas, Formiga, Governador Valadares, Ouro Branco, Ouro
Preto, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista.
Para o ensino a distância, são disponibilizadas 420 vagas na modalidade técnico subsequente,
nos polos de Betim, Belo Horizonte e Ouro Preto (Cachoeira do Campo).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. Alguns campi disponibilizarão
espaços próprios para a realização da inscrição virtual (ver editais). A taxa é de R$ 50 para os
candidatos de nível técnico e de R$ 70 para os de nível superior. Para os cursos a distância, a
inscrição é gratuita.
As provas para os cursos presenciais serão realizadas no dia 15 de dezembro e vão ser
aplicadas nas cidades de Bambuí, Betim, Cachoeira do Campo, Capelinha, Congonhas, Formiga,
Governador Valadares, Itamarandiba, Mariana, Ouro Branco, Ouro Preto, Piumhi, Ribeirão das
Neves, Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista.
O resultado do Vestibular e Exame de Seleção 2014/1 será divulgado a partir do dia 22 de
janeiro.
Ensino a distância
A seleção para os cursos técnicos a distância será feita por meio de sorteio eletrônico, de
caráter classificatório. O sorteio ocorrerá no dia 14 de janeiro, das 17h às 21h, e será aberto
ao público. A classificação final será feita pela ordem de classificação no sorteio por curso e
considerando o grupo de ação afirmativa para o qual o candidato se inscreveu. O resultado vai
ser divulgado no dia 16 de janeiro.
Isenção do pagamento da taxa
O candidato poderá solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição no período de 1º a 22
de novembro, por meio de requerimento próprio e envio de documentação específica (ver
editais). Para isso, ele deve efetuar a sua inscrição no portal do candidato e enviar, junto aos
documentos, cópia do comprovante provisório de inscrição.
O resultado dos pedidos será divulgado até o dia 2 de dezembro, pelo site do IFMG.
Enem
O IFMG aceitará a nota obtida pelo candidato na prova de conhecimentos gerais do Exame
Nacional do Ensino Médio (somente Enem 2013) para substituir a nota da prova de
conhecimentos gerais do Vestibular e Exame de Seleção 2014/1 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 serão ofertadas as demais
vagas. O Sisu utilizará as notas do Enem 2013.

Exceção – O Campus Santa Luzia ofertará 100% das vagas para os cursos superiores por meio
do Vestibular e Exame de Seleção 2014/1.
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.
Cursos
Em Bambuí, os candidatos poderão optar pelos cursos superiores de Administração,
Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos, Zootecnia e
Licenciatura em Física. Os cursos técnicos são os seguintes: Açúcar e Álcool, Agropecuária,
Informática, Manutenção Automotiva e Meio Ambiente.
Em Betim, serão oferecidos os cursos técnicos em Automação Industrial e Mecânica.
Já em Congonhas, há oferta para cursos técnicos em Edificações, Mecânica e Mineração, além
de superiores: Engenharia de Produção e Licenciatura em Física.
Para Formiga, são disponibilizados os cursos técnicos em Administração, Eletrotécnica e
Informática, bem como os superiores em Administração, Ciência da Computação, Engenharia
Elétrica, Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Gestão Financeira.
No Campus Governador Valadares, o candidato poderá optar pelos cursos técnicos em Meio
Ambiente e em Segurança do Trabalho, Bacharelado em Engenharia de Produção e Tecnologia
em Gestão Ambiental.
Em Ouro Branco, serão oferecidos os técnicos em Administração, Informática e Metalurgia,
além dos superiores: Administração, Engenharia Metalúrgica e Licenciatura em Computação.
Para Ouro Preto, o IFMG oferecerá os cursos superiores: Licenciatura em Física e Geografia,
Tecnologia em Conservação e Restauro e Tecnologia em Gastronomia. Automação Industrial,
Edificações, Metalurgia, Mineração, Segurança do Trabalho e Administração são as opções da
área técnica.
O Campus Ribeirão das Neves oferece o curso técnico em Administração.
Em Sabará, há vagas para os técnicos em Administração e em Logística, além de Bacharelado
em Sistemas da Informação e Tecnologia em Processos Gerenciais.
O Campus Santa Luzia ofertará os cursos técnicos em Edificações e Paisagismo, além dos
superiores de Arquitetura, Engenharia Civil e Tecnologia em Design de Interiores.

Em São João Evangelista, o IFMG vai oferecer cursos técnicos de Agropecuária, Manutenção e
Suporte em Informática, Nutrição e Dietética e os superiores: Agronomia, Sistema de
Informação e Licenciatura em Matemática.
Cursos a distância

Em Betim, são oferecidas vagas para os cursos técnicos subsequentes em Controle Ambiental,
Automação Industrial, Metalurgia, Serviços Públicos e Edificações.
No polo de Belo Horizonte, as opções são os cursos técnicos subsequentes em Controle
Ambiental e Eletroeletrônica.
Para o polo Ouro Preto (Cachoeira do Campo) está disponível o curso técnico subsequente em
Eletroeletrônica.
ACESSE:
EDITAL Nº 163 ‐ CURSOS TÉCNICOS A DISTÂNCIA
EDITAL Nº 166 ‐ CURSOS SUPERIORES
EDITAL Nº 167 ‐ CURSOS TÉCNICOS
*
CLIQUE AQUI PARA FAZER A INSCRIÇÃO (IFMG Inscrições 2014).
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Texto na íntegra
IFBA E IFMG LIBERAM GABARITOS DOS VESTIBULARES 2014
Candidatos das duas instituições têm até quinta‐feira, 19 de dezembro, para interpor
recursos. Resultados serão publicados em janeiro de 2014.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) publicou nesta terça‐
feira, 17 de dezembro, os gabaritos do Processo Seletivo 2014, cujas provas foram aplicadas
neste domingo, dia 15. As provas foram constituídas por 6 questões objetivas sobre Língua
Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol), Matemática, História, Geografia, Física,
Química e Biologia mais Redação. Confira:
Gabaritos IFBA 2014
A instituição concederá 48 horas após a divulgação dos gabaritos para interposição de
recursos. Os interessados deverão protocolar suas contestações pelo e‐mail
selecao2014@ifba.edu.br ou presencialmente no Setor de Protocolo/Coordenação do Prosel
do campus para o qual se inscreveu, citando nome, data, número de inscrição, curso e campus.
O resultado final deverá ser publicado em 30 de janeiro de 2014.
Ao todo, 6.450 vagas estão sendo oferecidas em cursos superiores e técnicos. Destas, 720 são
para 18 cursos superiores com reserva de vagas de 50% para oriundos da rede pública.
Engenharia Civil, nos campi Eunápolis e Vitória da Conquista, e Tecnologia em Eventos, no
campus Salvador, estão sendo oferecidos pela primeira vez. Mais informações no Edital.

IFMG
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) também
disponibilizou as provas e gabaritos do Vestibular e Exame de Seleção 2014/1, que irá
preencher 2.912 vagas em cursos técnicos e de graduação. O processo seletivo foi realizado
em 15 de dezembro em 16 cidades mineiras. Confira:
Provas e Gabaritos IFMG 2014/1
Recursos podem ser interpostos nas próximas 48 horas via Correios, através de Sedex com
A.R., à Copeves na Reitoria do IFMG, para Avenida Professor Mário Werneck, nº 2.590, 9º
Andar, Bairro Buritis, CEP 30575‐180, em Belo Horizonte‐MG. Além de citar o nome e o curso
pretendido, o candidato deverá indicar a prova, o número da questão, a resposta marcada e
divulgada e assinar o documento.
As provas foram constituídas por 15 questões de Linguagens e Códigos, 10 questões de
Ciências Humanas e 25 questões de Ciências da Natureza e Matemática mais Redação. O
desempenho obtido pelo estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013 também
pôde ser aproveitado. A divulgação do resultado final está prevista para 22 de janeiro de 2014.
Outras vagas serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Detalhes no Edital.
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