MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 26/2021
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022/1- RETIFICADO
A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM juntamente
com a Comissão Permanente de Processo Seletivo - Copese, no uso de suas atribuições legais, torna público
a abertura do Processo de Seleção para preenchimento de vagas no curso de Pós-Graduação Lato Sensu, para
o 1º semestre de 2022, conforme o quadro abaixo e determina as seguintes normas:

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O planejamento e a coordenação deste processo seletivo estão sob responsabilidade da Comissão
Permanente de Processo Seletivo – COPESE conforme estabelecido no Regimento Geral do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM, de 29 de novembro de 2010, versão 01/2012
e suas alterações.
1.2. O candidato no ato da inscrição poderá optar por concorrer no Processo Seletivo Cursos de
Especialização 2022/1 por meio das vagas destinadas aos negros, quilombolas e indígenas (NQI), vagas para
pessoas com deficiência (PcD)ou ainda, pela ampla concorrência (AC).
1.2.1. De acordo com as ações afirmativas do IFTM, Art. 12 e Art. 13 da Resolução nº 14/2018, de 27/03/2018,
do total de vagas, 20% destinam-se a candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), quilombolas e
indígenas, independente de renda familiar e escola de origem e, 5% para pessoas com deficiência (PcD)
independente de renda familiar e escola de origem.
1.3. O IFTM oferece Isenção da Taxa de Inscrição e o candidato poderá requerê-lo, conforme item 5 deste
Edital.
1.4. Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre todos os requisitos estabelecidos
neste Edital, sob pena de, se aprovado no processo seletivo, perder o direito à vaga.
1.5. O cronograma geral contendo as principais etapas e datas do Processo Seletivo constam no ANEXO I,
deste Edital.
1.6. O prazo para impugnação do presente edital será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua publicação
por e-mail a ser enviado no citado prazo para ingresso@iftm.edu.br.
1.7. Somente será aceita uma inscrição por CPF para este Edital.

2. CURSOS E VAGAS
CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU
IFTM CAMPUS PATROCÍNIO
Gestão Estratégica de
Negócios
IFTM CAMPUS UBERABA
Gestão Ambiental:
Diagnóstico e Adequação
Ambiental
IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA

VAGAS

30

25

DURAÇÃO

18 meses

12 a 18 meses

PRÉ-REQUISITO

Diploma de
graduação de cursos
de nível superior
reconhecidos pelo
MEC
Diploma de graduação,
reconhecido pelo MEC, em
uma das áreas descritas no
público alvo.

Controle de Qualidade em
Processos Alimentícios

35

40
Ensino de Ciências e
Matemática

10 vagas para
Física
10 vagas para
Química
10 vagas para
Biologia
10 vagas para
Matemática

Diploma de graduação,
reconhecido pelo MEC, em
uma das áreas descritas no
público alvo.

12 meses

Diploma de graduação,
reconhecido pelo MEC, em
uma das áreas descritas no
público alvo.

12 meses

IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
Gestão, Supervisão e
Orientação Escolar

30

12 meses

Total geral de vagas

160

-

Diploma de graduação,
reconhecido pelo MEC, em uma
das áreas descritas no público
alvo.
-

2.1. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

NQI
Negros,
quilombolas
e indígenas

VAGAS
PcD
AC
Pessoas
Ampla
com
Concorrência
deficiência

TOTAL
GERAL

IFTM CAMPUS PATROCÍNIO
Gestão Estratégica de Negócios

6

2

22

30

5

1

19

25

Controle de Qualidade em Processos Alimentícios

7

2

26

35

Ensino de Ciências e Matemática

8

2*

30

40

6

2

22

30

32

9

119

160

IFTM CAMPUS UBERABA
Gestão Ambiental: Diagnóstico e Adequação Ambiental
IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA

IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
Gestão, Supervisão e Orientação Escolar
Total Geral/Modalidade de Vagas

*As duas vagas para pessoas com deficiência serão para os candidatos de melhor nota, independente da área escolhida
para a especialização de Ensino de Ciências e Matemática.

2.2. PÚBLICO ALVO
2.2.1. Gestão Estratégica de Negócios: é destinado aos profissionais graduados em cursos superiores
reconhecidos pelo MEC.
2.2.2. Gestão Ambiental: Diagnóstico e Adequação Ambiental: é destinado aos graduados em:
administração, agronomia, direito, ciências biológicas, biologia, química, geografia, geologia, gestão
ambiental, engenharias, economia, arquitetura, urbanismo, saneamento ambiental, ciências sociais, zootecnia,
ciência e tecnologia em alimentos e áreas afins dentre outras graduações afins a essas áreas.

2.2.3. Controle de Qualidade em Processos Alimentícios: é destinado aos profissionais graduados em
Tecnologia de Alimentos, Engenharia de Alimentos, Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia
Agronômica, Engenharia Química, Nutrição e Engenharia de Produção, Biologia e demais áreas afins.
2.2.4. Ensino de Ciências e Matemática: é destinado aos profissionais das seguintes áreas: Professores de
Ciências do Ensino Médio e anos finais do Ensino Fundamental.
2.2.5. Gestão, Supervisão e Orientação Escolar: é destinado aos profissionais da educação ou graduados que
tenham a intenção de atuar na Educação.

2.3. ESTRUTURA DOS CURSOS
CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

CARGA
HORÁRIA

FUNCIONAMENTO
DIA
HORÁRIO

IFTM CAMPUS PATROCÍNIO
Gestão Estratégica de Negócios

Segunda a Sexta-feira

19h às 22h30

Sábado*

8h às 17h

Segunda a sexta feira
Sábado *

19h às 22h30
8h às 17h

400

IFTM CAMPUS UBERABA
Gestão Ambiental: Diagnóstico e
Adequação Ambiental:

400

IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA
Controle de Qualidade em Processos
Alimentícios

400

Sábado
Sextas-feiras**
Sábado

Ensino de Ciências e Matemática

Sextas-feiras**

8h às 12h/
13h às 17h
18h às 22h
8h às 12h/
13h às 17h
18h às 22h

IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
Segunda e quarta
Gestão, Supervisão e Orientação Escolar

400

Sábado*

19h às 22h30
8h às 12h/
13h às 17h

Local de funcionamento:
- Campus Uberlândia - Rodovia Municipal Joaquim Ferreira – Fazenda Sobradinho - Zona Rural – Uberlândia/MG
- Campus Uberlândia Centro - Rua Blanche Galassi, 150, Bairro Morada da Colina - Uberlândia/MG.

* Os sábados podem ser considerados letivos de acordo com a necessidade.
** As aulas acontecerão preferencialmente aos sábados. As sextas poderão ser consideradas letivas de acordo com a
necessidade.

2.3.1. A carga horária das unidades curriculares dos cursos é distribuída em atividades teóricas e práticas sendo
todas as atividades realizadas 100% presenciais, com exceção do período de quarentena devido à pandemia
do Novo Coronavirus (COVID 19), conforme subitem 2.3.2.
2.3.2. A depender da situação com a crise devido à pandemia do Novo Coronavírus (COVID 19), as aulas
podem, durante o período da referida crise, ser ministradas de forma remota. Portanto, os estudantes devem
ter dispositivo com acesso à internet para assistir às aulas.
2.3.3. Os cursos possuem 360 horas mais 40 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
2.3.4. Para obter a certificação do curso o estudante deverá cumprir todos os componentes estabelecidos no
currículo, conforme Projeto Pedagógico de Curso.
2.3.5. As aulas práticas e/ou atividades acadêmicas dos cursos poderão acontecer em outros dias da
semana,bem como as aulas poderão ocorrer em outro local, de acordo com a necessidade do campus.
3. LINHAS DE PESQUISA
3.1. O estudante deverá desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso dentro das linhas de pesquisa
especificadas em cada curso.
3.1.1. Gestão Estratégica de Negócios:
- Marketing e Comportamento de Consumo;
- Contabilidade e Finanças Corporativas;

- Ensino e Pesquisa em Gestão Estratégica;
- Gestão Organizacional e Gestão com Pessoas;
- Gestão Pública e Sustentabilidade;
- Compras, Logística e Cadeias Produtivas;
- Empreendedorismo e Inovação
3.1.2. Gestão Ambiental: Diagnóstico e Adequação Ambiental
- Adequação ambiental
- Auditoria e Perícia
- Diagnóstico Ambiental aplicado à Gestão dos recursos ambientais
- Educação Ambiental
- Gestão de recursos hídricos
- Legislação ambiental
- Licenciamento Ambiental
- Águas, efluentes e resíduos sólidos;
- Gestão de bacias hidrográficas;
- Gestão de recursos florestais;
- Saneamento ambiental.
3.1.3. Controle de Qualidade em Processos Alimentícios:
- Análise físico-química de alimentos in natura e processados;
- Análise química e de crescimento de plantas, irrigação;
- Análise sensorial de alimentos;
- Avaliação antimicrobiana de metabólitos secundários de origem vegetal;
- Avaliação física, química, bioquímica, microbiológica e sensorial de bebidas fermentadas de origem vegetal;
- Caracterização de compostos bioativos em alimentos e metabólitos secundários aplicados em alimentos;
- Ciência e tecnologia de produtos de origem vegetal;
- Gestão da segurança alimentar;
- Microbiologia de alimentos e segurança alimentar;
- Óleos e produtos derivados de óleos;
- Planejamento experimental;
- Qualidade e tratamento de águas e esgoto; resíduos sólidos e saneamento ambiental;
- Qualidade, cadeias e empreendedorismo agroindustriais
3.1.4. Ensino de Ciências e Matemática
- Recursos Didáticos para o Ensino de Ciências e Matemática;
- História, Filosofia e Cultura no Ensino de Ciências e Matemática;
- Ensino-Aprendizagem de Ciências e Matemática.
3.1.5. Gestão, Supervisão e Orientação Escolar
-Política, Gestão Escolar e Desenvolvimento Profissional de Gestores e Professores da Educação Básica
4. INSCRIÇÃO:
4.1. Período: das 10h do dia 25 de outubro às 23h59 do dia 08 de dezembro de 2021, considerando o
horário de Brasília.
4.2. A inscrição é realizada exclusivamente pela INTERNET no site www.iftm.edu.br/ingresso em
“CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”.
4.3. Documentos necessários para inscrição: Documento oficial de identificação com foto e CPF do
candidato.
4.3.1. Serão aceitos como documentos de identificação: cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; cédulas de identidade para
estrangeiros, expedidas pelo Ministério das Relações Exteriores; cédulas de identidade fornecidas por
ordens ou conselhos de classes que, por Lei, tenham validade como documento de identidade; Passaporte,
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com fotografia,
na forma da Lei n. 9.503, de 1997.
4.4. O IFTM conforme Decreto nº 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do NOME SOCIAL e o
reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional, assegurará atendimento específico ao candidato que desejar
atendimento pelo nome social durante a realização deste processo seletivo. Para tanto, deverá enviar para o
e-mail: ingresso@iftm.edu.br, dentro do prazo de inscrição, o formulário constante no ANEXO II.

4.5. Procedimentos para inscrição: O candidato deverá clicar em “Formulário de inscrição”, preenchendo
atentamente, os campos solicitados.
4.5.1. Ao realizar sua inscrição, o(a) candidato(a) declara-se ciente da possibilidade de divulgação de seus
dados em listagens e resultados no decorrer do processo, tendo em vista que essas informações são
essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos que dizem respeito a este processo seletivo.
4.6. Na tela de dados pessoais o candidato deverá informar uma senha que será mantida sob sua guarda para
o acompanhamento do seu processo de inscrição e obtenção do resultado individual.
4.6.1. A recuperação de senha será feita por meio eletrônico e encaminhada ao e-mail informado pelo
candidato no ato da inscrição.
4.6.2. É fundamental e necessário o cadastro de e-mail exclusivo do candidato. O IFTM recomenda que o
candidato utilize de e-mail de domínio @gmail, para facilitar a validação do e-mail e comunicação com
este.
4.6.3. O candidato deverá optar por concorrer ao Processo Seletivo por meio das vagas para negros,
quilombolas ou indígenas (NQI) – item 6; vagas para pessoas com deficiência (PcD) - item 7 ou ainda pela
ampla concorrência (AC).
4.6.4. Após o preenchimento do formulário de inscrição é necessário, imprimir a GRU - Guia de
Recolhimento da União para pagamento da taxa. O candidato poderá requerer a isenção da taxa de inscrição
caso se enquadre nos requisitos do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição (ver item 5, deste Edital).
4.7. O valor da inscrição será de R$60,00 (sessenta reais).
4.7.1. Ao efetuar o pagamento da GRU - Guia de Recolhimento da União o candidato precisa conferir todos
os dados que irá digitar para que todos os números estejam corretos, principalmente o CPF que deve ser
aquele da inscrição. O Banco do Brasil nos informa o pagamento e a baixa é realizada pela COPESE de
acordo com os dados digitados no momento do pagamento, sendo assim precisam estar corretos. Se for
pagar diretamente no caixa, faça a mesma conferência.
4.7.2.A GRU deverá ser paga exclusivamente no Banco do Brasil, em dinheiro, de 25/10 a 09/12/2021.
Não será considerada a inscrição cujo pagamento tenha sido efetuado fora do prazo permitido.
4.7.3. Não será aceito pagamento da GRU em cheque, cartão de crédito nem por meio de envelope em caixa
eletrônico ou agendamento do pagamento para data posterior ao vencimento, de forma que o débito seja
efetivado após o dia 09/12/2021.
4.7.4. O pagamento efetuado com débito em conta só será aceito se o débito for concretizado pelo banco até
a data do vencimento (09/12/2021). É de responsabilidade do candidato, verificar se o pagamento foi
efetivado.
4.7.5. Não será permitida a transferência do valor pago da taxa de inscrição para outra pessoa, para outro
curso ou para outro processo seletivo.
4.7.6. Em hipótese alguma, será devolvida a taxa de inscrição, exceto o estabelecido nas disposições finais
do presente Edital, subitem 15.3.
4.8. São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no Formulário de Inscrição e
pagamento da inscrição, em observância às normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais
não poderá alegar desconhecimento. O candidato deverá conferir em seu Formulário de inscrição se as
informações estão corretas dentro do período de inscrições, uma vez que não poderá alegar que constam
informações equivocadas em prazo posterior ao término das inscrições.
4.8.1. O candidato deverá guardar consigo cópia do formulário de inscrição gerado na conclusão desta, para
conferência e eventual comprovação dos dados fornecidos, caso necessário. Caso ele faça alguma alteração
na inscrição, deverá descartar o formulário antigo e gerar um novo com as informações atualizadas.
4.9. ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO - as alterações de dados da inscrição efetuadas pelo candidato
somente serão permitidas até o último dia da inscrição. Alterações após este período ou após o pagamento
deverão ser solicitadas à COPESE pelo e-mail ingresso@iftm.edu.br que analisará a possibilidade ou não
de atendimento da solicitação.
4.10. O IFTM não se responsabilizará por inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou de outros fatores que venham impossibilitar
a transferência de dados ou ainda por falhas de impressão dos documentos utilizados para a inscrição.
5. PROGRAMA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO

5.1. Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição no período de 25/10 a 10/11/2021 o candidato que cursou
integralmente o ensino fundamental ou ensino médio em escola da rede pública ou bolsista integral em escola
particular e que possua renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. (Artigo 1º,
Parágrafo único, inciso II da Lei Nº 12.799/2013).
5.2. Procedimentos para solicitação da isenção:
a) O candidato deverá imprimir, preencher e assinar o requerimento de isenção – ANEXO III, disponível a
partir do dia 25/10 até o dia 10/11/2021 no site www.iftm.edu.br/ingresso em “CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”.
b) Enviar o requerimento, digitalizado (scaneado) para o e-mail ingresso@iftm.edu.br impreterivelmente até
o dia 10/11/2021, da seguinte forma:
Assunto: Isenção da taxa ESPECIALIZAÇÃO 2022 1/Nome do candidato
Texto: Nome do candidato - CPF - Curso Pretendido
Anexar o requerimento.
5.2.1. É imprescindível para a identificação do candidato que informe seu nome completo no assunto,
conforme modelo acima.
5.2.2. Após o dia 10/11/2021 não serão aceitas solicitações de isenção. O candidato que enviar o requerimento
após esta data terá seu pedido de isenção desconsiderado.
5.2.3. O candidato que enviar o requerimento de forma ilegível terá seu pedido de isenção desconsiderado,
portanto, verifique se o arquivo a ser enviado está legível.
5.3. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá imprimir a GRU e efetuar o pagamento da
taxa de inscrição até o dia 09/12/2021. Caso não efetue o pagamento o candidato não terá sua inscrição
confirmada no processo.
5.4. Resultado da isenção: Os documentos serão avaliados pela Comissão Permanente de Processo Seletivo
– COPESE Reitoria e o resultado será divulgado no dia 12/11/2021 no site www.iftm.edu.br/ingresso em
“CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2022/1” - “Resultado dos Pedidos de Isenção”.
5.5. Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre todos os requisitos estabelecidos para
concorrer à isenção de inscrição.
5.6. O candidato ou o representante legal deste responderá civil, penal e administrativamente pelas
informações inverídicas apresentadas, nos termos da Lei nº 7.115, de 29/08/1983.
5.7. Ao IFTM reserva-se o direito de realizar entrevistas ou visitações ao local de domicílio do candidato bem
como consultar cadastros de informações socioeconômicas, se for necessário.
5.8. A prestação de informação falsa pelo candidato, apurada, em procedimento que lhe assegure o
contraditório e a ampla defesa, ensejará em indeferimento da inscrição ou da matrícula, tornando-se nulos
todos os atos dela decorrentes, além de sujeitar o candidato às penalidades previstas em Lei.

6. VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS, QUILOMBOLAS E INDÍGENAS(NQI)
6.1. Podem concorrer às vagas para negros, quilombolas e indígenas os candidatos que se reconhecerem
como tal, independente de renda familiar e escola de origem.
6.2. O candidato negro deverá considerar suas características fenotípicas, tais como: pele escura, textura dos
cabelos, traços físicos, dentro outros atributos.
6.3. O candidato quilombola ou indígena deverá pertencer a um determinado quilombo ou comunidade
indígena, respectivamente.
6.4. O candidato deverá, NA MATRÍCULA, COMPROVAR sua situação.
6.4.1. Candidato autodeclarado negro: autodeclaração étnica, considerando o fenótipo (traços
característicos do negro), conforme ANEXO IV;
6.4.2. Candidato autodeclarado quilombola: autodeclaração juntamente com uma declaração do responsável
pelo seu Quilombo, conforme ANEXO IV;
6.4.3. Candidato autodeclarado indígena: autodeclaração, conforme ANEXO IV, juntamente com uma
declaração oficial emitida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), atestando a relação de pertença étnica
e social do candidato a um grupo ou comunidade indígena ou declaração obtida junto à sua comunidade, de
acordo com o protocolo de cada povo indígena.

6.5. A prestação de informação falsa pelo candidato, apurada, em procedimento que lhe assegure o
contraditório e a ampla defesa, ensejará em indeferimento da matrícula, tornando-se nulos todos os atos dela
decorrentes, além de sujeitar o candidato às penalidades previstas em Lei.
6.6. Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre todos os requisitos estabelecidos
para concorrer às vagas reservadas. Caso o candidato marque a opção de reserva de vaga incorreta na
inscrição, sua situação será analisada pela Copese, podendo ele perder o direito à vaga.
6.6.1. Após a divulgação do resultado preliminar, caso incorra o candidato no item anterior e ficando
caracterizado que este não se utilizou de má fé, mediante solicitação expressa do candidato a ser enviada
para o e-mail: ingresso@iftm.edu.br, a COPESE analisará a possibilidade de colocação do candidato ao
final da lista de espera da Ampla Concorrência.
6.7. O IFTM constituirá Comissão para verificação da veracidade da autodeclaração entregue pelos
candidatos negros, quilombolas ou indígenas em entrevista a ser realizada no período da matrícula.
6.7.1. A Comissão de Heteroidentificação, será formada por servidores do IFTM e/ou brasileiros natos,
idôneos, residentes no país e, preferencialmente, experientes na temática da promoção da igualdade racial e
do enfrentamento ao racismo. Haverá comissões nos campi, denominadas “Comissão Local” e uma
“Comissão Recursal” constituída para fins de julgamento de recurso.
6.7.2. As Comissões utilizarão exclusivamente do fenótipo, como base para análise e emissão de seu parecer
e desta forma, validar ou não, as informações sobre cor-etnia prestadas pelo candidato que se autodeclara
preto ou pardo, conforme formulário do ANEXO V deste edital.
6.7.3. O fenótipo é definido como o conjunto de características do indivíduo, predominantemente a cor da
pele, a textura do cabelo e os formatos do rosto, lábios e nariz, que combinados ou não, permitirão validar ou
não a autodeclaração. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização
do procedimento de heteroidentificação.
6.7.4. Não será considerada a ascendência do candidato, ou seja, quem são os seus pais, avós ou bisavós,
bem como, quaisquer registros (civis ou militares) ou documentos anteriores, apresentados pelo candidato, de
bancas (públicas ou privadas) de procedimentos de heteroidentificação a qual compareceu anteriormente,
inclusive imagens, declarações ou certidões de qualquer natureza.
6.7.5. A Comissão de Heteroidentificação para validar as informações sobre etnia prestadas pelo candidato
que se autodeclara indígena, fará a confirmação ou não, analisando a carta de recomendação/declaração
assinada pelo cacique da comunidade à qual pertence e/ou a assinatura do representante da Fundação Nacional
do Índio (FUNAI).
6.7.6. As decisões da Comissão Local serão registradas em formulário próprio (ANEXO V), deliberando pela
maioria dos seus membros, sob forma de parecer motivado.
6.7.7. É vedado à Comissão deliberar na presença dos candidatos. O candidato será informado do resultado
posteriormente à entrevista.
6.8. Quanto à autodeclaração:
6.8.1. O candidato autodeclarado (negro) preto ou pardo deverá considerar suas características individuais
(fenótipo) e possuir características físicas negroides: tais como a cor de pele, a textura do cabelo e os formatos
do rosto, lábios e nariz, que combinados ou não, permitiram validar ou não sua autodeclaração, conforme
formulário do ANEXO V. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato quando de sua
matrícula. Não será considerada a ascendência do candidato, ou seja, quem são os seu pais, avós ou bisavós.
6.8.2. O candidato que concorrer ao grupo NQI deverá, para matrícula, demonstrar possuir as características
negroides do subitem 6.8.1 perante a comissão do subitem 6.7, sob pena de indeferimento de sua
autodeclaração étnica na forma do Informativo de Matrícula a ser publicado no momento da divulgação do
Resultado Definitivo.
6.9. Da decisão da Comissão Local caberá recurso junto à Comissão Recursal, no prazo de dois dias úteis.
6.9.1. A Comissão Recursal dará decisão terminativa sobre o recurso, constituindo em única instância.
Portanto, da decisão da Comissão Recursal não caberá novo recurso administrativo.
6.9.2. O candidato será orientado no resultado da análise da comissão local, a ser publicado no site do processo
seletivo, caso queira interpor recurso junto à comissão recursal.
7. VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD)
7.1. Somente poderão concorrer às vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), os candidatos que se

enquadrem no Art. 2º da Lei 13.146/2015 (Estatuto de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e nas categorias
discriminadas no Art. 4º do Decreto 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto 5.296/2004, no
§ 1º do Art. 1º da Lei 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista), regulamentada pelo Decreto 8.368/14, e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto 6.949/2009, independente de renda
familiar e escola de origem.
7.2. Considera-se de acordo com o Decreto nº 3298/99:
7.2.1. Deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou
anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal
para o ser humano;
7.2.2. Deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente
para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos;
7.2.3. Incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade
de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa deficiente possa receber ou
transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser
exercida.
7.3. Admitem-se as seguintes categorias de deficiência:
7.3.1. Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções.
7.3.2. Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida
por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
7.3.3. Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Os
candidatos com visão monocular (Súmula STJ 377) têm direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas
com deficiência, uma vez que, essa condição padece de deficiência visual univalente, comprometedora das
noções de profundidade e distância e implica limitação superior à deficiência parcial que afete os dois olhos.
7.3.4. Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho.
7.3.5. Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: síndrome clínica caracterizada por:
a) Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada
por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de
reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de
desenvolvimento;
b) Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por
comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva
aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos
legais (Lei 12.764/2012, Art. 1º).
7.3.6. Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.
7.4. NÃO podem concorrer para PcD, as pessoas acometidas das seguintes condições:
7.4.1. As doenças então listadas nos subitens abaixo, sozinhas ou em interação com outras
enfermidades, por si só, não serão empecilho para acesso à vaga, desde que o candidato comprove,
por laudo médico, no momento da matrícula, a sua condição de pessoa com deficiência, devendo
constar do laudo de forma expressa que a condição gera deficiência.

7.4.2. Pessoa com transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares (CID 10 - F81):
Transtorno específico de leitura (F810); Transtorno específico da soletração (F811); Transtorno específico
da habilidade em aritmética (F812); Transtorno misto de habilidades escolares (F813); outros transtornos do
desenvolvimento das habilidades escolares (F818); Transtorno não especificado do desenvolvimento das
habilidades escolares (F819).
7.4.3. Pessoa com dislexia e outras disfunções simbólicas, não classificadas em outra parte (CID 10 - R48):
Dislexia e alexia (R48.0); Agnosia (R48.1); Apraxia (R48.2); Outras disfunções simbólicas e as não
especificadas (R48.8).
7.4.4. Pessoa com transtornos hipercinéticos (CID 10 - F90): Distúrbios da atividade e da atenção; Síndrome
de déficit da atenção com hiperatividade; Transtorno de déficit da atenção com hiperatividade (TDAH);
Transtorno de hiperatividade e déficit da atenção (F90.0); Transtorno hipercinético de conduta; Transtorno
hipercinético associado a transtorno de conduta (F90.1); Outros transtornos hipercinéticos
(F90.8);Transtorno hipercinético não especificado; Reação hipercinética da infância ou da adolescência;
Síndrome hipercinética (F90.9).
7.4.5. Pessoa com transtornos mentais e comportamentais (CID 10 - F00/F99): Transtornos mentais
orgânicos, inclusive os sintomáticos (F00 - F09); Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de
substância psicoativa (F10 - F19); Esquizofrenia, Transtornos esquizotípicos e Transtornos delirantes (F20F29);Transtornos do humor [afetivos] (F30-F39); Transtornos neuróticos,Transtornos relacionados com o
"stress" e Transtornos somatoformes (F40 - F48); Síndromes comportamentais associadas a disfunções
fisiológicas e a fatores físicos (F50 - F59); Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto (F60
- F69); Transtornos do desenvolvimento psicológico (F80 - F89); Transtornos do comportamento e
Transtornos emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência (F90 - F98);
Transtorno mental não especificado (F99 -F99).
7.4.6. Pessoa com deformidades estéticas e/ou deficiências sensoriais que não configurem impedimento e/ou
restrição para seu desempenho no processo ensino-aprendizagem que requeiram atendimento especializado.
7.4.7. Pessoa com mobilidade reduzida, ou seja, aqueles que, não se enquadrando no conceito de pessoa com
deficiência, tenham, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente,
gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção (Decreto 5.296/2004,
Art. 5º, §1º).
7.5. O candidato que concorrer ao Processo Seletivo pelas vagas de PcD deverá enviar, no ato da
matrícula, documento comprobatório da sua situação:
7.5.1. Documento para comprovação: Laudo médico (via original ou cópia autenticada com, no máximo, um
ano de emissão) indicando o tipo, grau ou nível de necessidade, com referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID) – a deficiência mencionada deverá estar abrigada pelos termos
do Decreto Federal nº 3298/99, observado o subitem 7.4.
7.6. A prestação de informação falsa pelo candidato, quanto a sua condição de deficiência, apurada, em
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará em indeferimento da matrícula,
tornando-se nulos todos os atos dela decorrentes, além de sujeitar o candidato às penalidades previstas em
Lei.

8. ENVIO DE DOCUMENTOS
8.1. O candidato deverá no período de 25/10 a 09/12/2021 enviar para o e-mail vestibular@iftm.edu.br os
documentos abaixo, da seguinte forma:
Assunto: CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2022/1/Nome do candidato
Texto: Nome e CPF do candidato.
Anexar: Documentos deste subitem, conforme o curso escolhido.
8.1.1. Ao anexar os documentos, verifique se o documento está legível.

9. DOCUMENTOS EXIGIDOS
9.1. O candidato deverá enviar pelo e-mail no prazo do subitem 8.1, os documentos exigidos conforme o curso
escolhido.

9.2. AOS CANDIDATOS DOS CURSOS DO CAMPUS PATROCÍNIO – GESTÃO ESTRATÉGICA
DE NEGÓCIOS
a) Formulário de Inscrição: devidamente preenchido e assinado (o formulário deve ser impresso no processo
de inscrição pelo site www.iftm.edu.br/ingresso em Curso de Especialização 2022/1 – Imprimir Formulário
de Inscrição).
b) Cópia do documento de identificação e CPF.
c) Cópia do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso. (ver subitem 9.6)
d) Curriculum Lattes – impresso na plataforma lattes pelo endereço http://lattes.cnpq.br
e) Ficha de Análise do Currículo com as cópias dos documentos comprobatórios: o candidato deverá preencher
nome, número de inscrição e o item “pontuação atribuída” respeitando o limite de pontuação máxima,
conforme ANEXO VI.
Obs 1.: Os documentos comprobatórios da pontuação atribuída deverão estar numerados conforme a
numeração (1. ao 11.) constante no ITEM DE AVALIAÇÃO do ANEXO VI.
Obs 2.: Títulos sem a devida comprovação não serão pontuados.
f) Pré-Projeto: o pré-projeto deverá ser elaborado dentro de uma das linhas de pesquisa conforme especificado
no subitem 3.1.1, de acordo com o seguinte roteiro: Nº de inscrição (consta no formulário de inscrição); Título
do pré-projeto; Período de realização (máximo em 12 meses, contando com a defesa do TCC); Introdução
(com a justificativa do trabalho); Objetivo geral; Metodologia (descrever o local de execução, materiais e
métodos necessários para a execução); Cronograma de execução; Referências Bibliográficas.
Obs.: O formato de apresentação do pré-projeto deverá ser em folha A4, fonte Times New Roman tamanho
12, espaçamento entre linhas de 1,5, bordas: superior, inferior, direita e esquerda 2,0 cm. Máximo de três
páginas. Será atribuída nota “zero” ao projeto que não seguir o padrão definido e/ou não respeitar o número
máximo de páginas ou que colocar seu nome no projeto.
9.3. AOS CANDIDATOS DOS CURSOS DO CAMPUS UBERABA – GESTÃO AMBIENTAL:
DIAGNÓSTICO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL
a) Formulário de Inscrição: devidamente preenchido e assinado (o formulário deve ser impresso no processo
de inscrição pelo site www.iftm.edu.br/ingresso em Cursos de Especialização 2022/1 – Imprimir Formulário
de Inscrição).
b) Cópia do documento de identificação e CPF.
c) Cópia do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso (ver subitem 9.6).
d) Ficha de Análise do Currículo com as cópias dos documentos comprobatórios: o candidato deverá
preencher o item “pontuação atribuída” respeitando o limite de pontuação máxima, conforme ANEXO VII.
Obs 1: Os documentos comprobatórios da pontuação atribuída deverão estar numerados (1. ao 13.), conforme
os itens constantes na Ficha de Análise do Currículo do ANEXO VII.
Obs 2: Títulos sem a devida comprovação não serão pontuados.
Obs. 3: O candidato que não enviar, não se identificar, não preencher a coluna de pontuação atribuída naficha
de análise do currículo ou não numerar os documentos comprobatórios receberá nota zero nesta etapa.
Obs. 4: Caso o candidato faça a inscrição apresentando a declaração de escolaridade com a previsão de colação
de grau deverá anexar a declaração à ficha de análise de currículo, preencher a coluna “Pontuação atribuída”
do ANEXO VII, enumerando o documento com o item correspondente à sua formação acadêmica.
9.4. AOS CANDIDATOS DOS CURSOS DO CAMPUS UBERLÂNDIA – CONTROLE DE
QUALIDADE EM PROCESSOS ALIMENTÍCIOS/ ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
a) Formulário de Inscrição: devidamente preenchido e assinado (o formulário deve ser impresso no processo
de inscrição pelo site www.iftm.edu.br/ingresso em Cursos de Especialização 2022/1 – Imprimir Formulário
de Inscrição).
b) Cópia do documento de identificação e CPF.

c) Cópia do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso (ver subitem 9.6).
d) Ficha de Análise do Currículo com as cópias dos documentos comprobatórios: o candidato deverá
preencher o item “pontuação atribuída” respeitando o limite de pontuação máxima, conforme ANEXO VIII.
Obs 1: Os documentos comprobatórios da pontuação atribuída deverão estar numerados (1. ao 11.), conforme
os itens constantes na Ficha de Análise do Currículo do ANEXO VIII.
Obs 2: Títulos sem a devida comprovação não serão pontuados.
Obs. 3: O candidato que não enviar, não se identificar, não preencher a coluna de pontuação atribuída na ficha
de análise do currículo ou não numerar os documentos comprobatórios será eliminado deste processo seletivo.
Obs. 4: Caso o candidato faça a inscrição apresentando a declaração de escolaridade com a previsão de colação
de grau deverá anexar a declaração à ficha de análise de currículo, preencher a coluna “Pontuação atribuída”
do ANEXO VIII, enumerando o documento com o item correspondente à sua formação acadêmica.
9.5. AOS CANDIDATOS DOS CURSOS DO CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO - GESTÃO,
SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO ESCOLAR:
a) Formulário de Inscrição: devidamente preenchido e assinado (o formulário deve ser impresso no processo
de inscrição pelo site www.iftm.edu.br/ingresso em Curso de Especialização 2022/1 – Imprimir Formulário
de Inscrição).
b) Cópia do documento de identificação e CPF.
c) Cópia do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso (ver subitem 9.6)
d) Curriculum Lattes –impresso na plataforma lattes pelo endereço http://lattes.cnpq.br
e) Memorial Descritivo - O texto, com no máximo 3 (três) páginas, deverá estar em primeira pessoa, ser
claro, conciso e constar obrigatoriamente: Apreciação pessoal sobre a evolução de suas atividades acadêmicas
e profissionais (não repetir simplesmente informações constantes do seu Curriculum Vitae); Descrição sucinta
das razões para fazer a pós-graduação, o que espera do curso e apreciação das influências do mesmo sobre
suas atividades profissionais futuras; Especificação clara e objetiva da linha de pesquisa de interesse, dentre
as linhas de pesquisa dos subitens 3.1.5 deste Edital.
Obs.: O formato de apresentação do memorial deverá ser em folha A4, fonte Times New Roman tamanho 12,
espaçamento entre linhas de 1,5, bordas: superior, inferior e direita 2,0 cm e borda esquerda 2,5 cm.
f) Ficha de Análise do Currículo com as cópias dos documentos comprobatórios: o candidato deverá
preencher o item “pontuação atribuída” respeitando o limite de pontuação máxima, conforme ANEXO IX.
Obs. 1: Os documentos comprobatórios da pontuação atribuída deverão estar numerados conforme a
numeração (1. ao 6.) constante no ITEM DE AVALIAÇÃO, conforme ANEXO IX.
Obs. 2: Títulos sem a devida comprovação não serão pontuados.
Obs. 3: O candidato que não enviar, não se identificar, não preencher a coluna de pontuação atribuída na ficha
de análise do currículo e não numerar os documentos comprobatórios receberá nota zero na ficha.
Obs. 4: Caso o candidato faça a inscrição apresentando a declaração de escolaridade com a previsão de colação
de grau deverá anexar a declaração à ficha de análise de currículo, preencher a coluna “Pontuação atribuída”
do ANEXO IX, enumerando o documento com o item correspondente à sua formação acadêmica.
g) No caso de professores que estejam atuando na educação, apresentar Declaração da Instituição de que
comprove ser professor em exercício do magistério da educação básica, conforme modelo do ANEXO X.
Obs.: o candidato que não estiver em exercício de docência na Educação Básica também poderá fazer sua
inscrição, desde que se enquadre no público alvo estabelecido no subitem 2.2.2.
9.6. O candidato que ainda não colou grau poderá se inscrever e apresentar como documento a Declaração de
Escolaridade com a previsão da colação de grau, sabendo-se que, no ato da matrícula deverá,
impreterivelmente, já ter colado grau e apresentar: Cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de
Conclusão da graduação, sem os quais perderá o direito a vaga.
9.7. Se candidato estrangeiro, apresentar comprovante de identidade de estrangeiro com foto (válido no país)
ou passaporte.
9.7.1. Os documentos de candidato estrangeiro devem estar devidamente traduzidos para o português.
9.8. Os candidatos estrangeiros ou não, detentores de curso de graduação proveniente de entidade de ensino
estrangeiro, deverá apresentar diploma reconhecido e revalidado no Brasil, visto de permanência no país ou
comprovante de estar em situação regular no país.

9.9. É de responsabilidade do candidato a conferência dos documentos antes do envio do e-mail, após o
recebimento do mesmo, não será permitida a inclusão ou substituição de quaisquer outros documentos.
9.10. Documentos enviados após o dia 09/12/2021 não serão aceitos e o candidato será eliminado deste
Processo Seletivo.
10. CLASSIFICAÇÃO
10.1. Para a classificação, serão analisadas as seguintes etapas, conforme quadro abaixo:
Cursos de
Documento(s) para análise e classificação
Total
Pós-Graduação Lato Sensu
pontos
IFTM Campus Patrocínio
Gestão Estratégica de Negócios Ficha de Análise do Currículo
60
Pré-Projeto
40
IFTM Campus Uberaba
Gestão Ambiental: Diagnóstico e Ficha de Análise do Currículo
100
Adequação Ambiental
Entrevista
100
IFTM Campus Uberlândia
Controle de Qualidade em
Processos Alimentícios
Ficha de Análise do Currículo e comprovantes
100
Ensino
de
Ciências
e
Matemática
IFTM Campus Uberlândia Centro
Gestão,
Supervisão
Orientação Escolar

e Ficha de Análise do Currículo
Memorial
Declaração de Exercício em Docência

65
50
25

Pontuação
máxima
100

200

100

140

10.2. Só serão analisados os documentos dos candidatos que estiverem em conformidade com a exigência do
público alvo.
10.3. CANDIDATOS AO CURSO DO CAMPUS PATROCÍNIO – Gestão Estratégica de Negócios
10.3.1. Os candidatos serão classificados dentro do número de vagas ofertadas/concorrência, pela ordem
decrescente da pontuação obtida pela soma das notas do Pré-Projeto e da Ficha de Análise do Currículo.
10.3.2. Pré-Projeto - o pré-projeto será avaliado conforme quesitos do quadro abaixo, por professores do curso,
podendo o candidato obter pontuação de até 40 pontos, no máximo.
PRÉ-PROJETO
QUESITOS
A) Realidade em que a proposta vai atuar (relevância da descrição dos aspectos mais
amplos que envolvem o problema ou oportunidade levantados pela proposta)
B) Objetivo (a importância de realização da proposta, quais as mudanças que se quer alcançar
e a diferença que a proposta pode fazer aos seus interessados)

PONTUAÇÃO
10,0
12,5

C) Descrição dos métodos de forma clara e objetiva

12,5

D) Cronograma de execução (organização e distribuição das ações ao longo do tempo de
execução da proposta)

5,0

TOTAL

40,0

10.3.3. Ficha de Análise do Currículo - O candidato deverá enviar a Ficha de Análise do Currículo, sendo
necessário preencher o nome, o número de inscrição (conforme Formulário de Inscrição), assim como a coluna
“Pontuação atribuída” e documentos comprobatórios devidamente enumerados. A Ficha de Análise do
Currículo será analisada e avaliada, por professores do curso, com base na tabela de pontuação do ANEXO
VI, sendo realizada a conferência dos documentos comprobatórios entregues pelo candidato, podendo obter
no máximo 60 pontos. A análise dos documentos será feita conforme cópias de documentos comprobatórios
apresentados pelo candidato, servindo a numeração destes como base para a análise e não como fator
determinante. Assim, todos os documentos apresentados, enumerados, serão analisados.
10.3.3.1 A ausência da Ficha de Análise do Currículo fará com que o candidato receba nota zero neste

instrumento de avaliação.
10.3.4. Critérios de desempate: a) maior número de pontos obtido na ficha de análise do currículo (na seguinte
sequência: produção acadêmica e técnica, experiência profissional e formação acadêmica); b) maior nota
obtida no pré-projeto; c) maior idade (dia, mês e ano); d) menor renda familiar.
10.4. CANDIDATOS AO CURSO DO CAMPUS UBERABA – Gestão Ambiental: Diagnóstico e
Adequação Ambiental
10.4.1. Os candidatos serão classificados dentro do número de vagas ofertadas/concorrência, pela ordem
decrescente da pontuação obtida pela soma das notas da ficha de análise do currículo e entrevista.
10.4.2 PRIMEIRA ETAPA – Análise da Ficha de Avaliação. ANEXO VII: Nesta etapa, serão conferidos os
comprovantes apresentados conforme item e a pontuação auferida pelo candidato na Ficha de Avaliação.
10.4.2.1. Análise da Ficha de Avaliação - O candidato deve colocar toda a documentação em ordem e
enumerada, preenchendo a pontuação correspondente na ficha de avaliação do ANEXO VII no campo
destinado ao candidato. Documentação ilegível, fora da ordem ou sem numeração (conforme itens do ANEXO
VII) não será pontuada.
10.4.2.2. A Ficha de Avaliação terá valor máximo de 100 pontos.
10.4.2.3. Somente os 50 melhores classificados nesta etapa para cada curso serão convocados para a entrevista.
10.4.3. SEGUNDA ETAPA - Entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.
10.4.3.1. A entrevista terá duração média de vinte (20) minutos e constará de arguição do curriculum lattes,
das referências bibliográficas listadas no ANEXO XI desde edital, a pretensão profissional e a disponibilidade
para dedicar-se às atividades do programa.
10.4.3.2. Somente os 50 melhores classificados de cada curso deste campus, conforme a nota da primeira
etapa, serão convocados para a entrevista.
10.4.3.3. O local e horário das entrevistas será divulgado no dia 10 de dezembro de 2021, no site
www.iftm.edu.br/ingresso em “Curso de Especialização 2022/1”. A organização das entrevistas será conforme
quadro abaixo.
10.4.3.4. A depender do número de inscritos, a etapa da entrevista poderá não ocorrer. Caso isso ocorra, haverá
publicação na data de 14/12/2021 na página do processo seletivo informando os candidatos da não realização
desta etapa.
10.4.3.5. A entrevista será realizada por meio de plataforma online a ser publicada juntamente com o
cronograma de entrevistas, que será divulgado no dia 14/12/2021, no site www.iftm.edu.br/ingresso em
“Cursos de Especialização 2022/1”. A organização das entrevistas será conforme quadro abaixo.

DIAS PREVISTOS

ENTREVISTA
CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS
- Capacidade de sustentação dos seus argumentos com clareza, objetividade e
conteúdo inter-relacionando ideias e conceitos na área do curso;

15 a 17 de
dezembro de 2021

- Profundidade Teórica (Conteúdo previsto no ANEXO XI)
- Aplicação prática
- Expectativas profissionais e acadêmicas do candidato em relação ao curso.
- Capacidade de expor as ideias inter-relacionando com a experiência de vida,
experiência profissional e o curso pretendido.

10.4.3.6. É de responsabilidade do candidato, acompanhar e verificar os horários das entrevistas. O IFTM não
se responsabiliza pelo deslocamento do candidato e/ou atrasos.
10.4.3.7. A ausência do candidato na entrevista, caso esta ocorra, ensejará na sua desclassificação.
10.4.3.8. Critérios de desempate: a) maior número de pontos obtido na ficha de análise do currículo (na seguinte
sequência: produção acadêmica e técnica, experiência profissional e formação acadêmica); c) menor renda
familiar.
10.5. CANDIDATOS AOS CURSOS DO CAMPUS UBERLÂNDIA – Controle de Qualidade em Processos
Alimentícios / Ensino de Ciências e Matemática

10.5.1. Os candidatos serão classificados dentro do número de vagas ofertadas/concorrência, pela ordem
decrescente da pontuação obtida pela nota da Ficha de Análise do Currículo.
10.5.2. Ficha de Análise do Currículo - O candidato deverá enviar a Ficha de Análise do Currículo, sendo
necessário preencher o nome, o número de inscrição (conforme Formulário de Inscrição), assim como a coluna
“Pontuação atribuída” e documentos comprobatórios devidamente enumerados. A Ficha de Análise do Currículo
será analisada e avaliada, por professores do curso, com base na tabela de pontuação do ANEXO VIII, sendo
realizada a conferência dos documentos comprobatórios entregues pelo candidato, podendo obter no máximo
70 pontos. A análise dos documentos será feita conforme cópias de documentos comprobatórios apresentados
pelo candidato, servindo a numeração destes como base para a análise e não como fator determinante. Assim,
todos os documentos apresentados, enumerados, serão analisados.
10.5.3.1 A ausência da Ficha de Análise do Currículo fará com que o candidato seja desclassificado deste
processo seletivo.
10.6. CANDIDATOS AO CURSOS DO CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO - Gestão, Supervisão E
Orientação Escolar
10.6.1. Os candidatos serão classificados dentro do número de vagas ofertadas/concorrência, pela ordem
decrescente da pontuação obtida pela soma das notas da Ficha de Análise do Currículo, do Memorial descritivo
e da Declaração de docência quando houver.
a) Ficha de Análise do Currículo - O candidato deverá enviar a Ficha de Análise do Currículo, sendo
necessário preencher o nome, o número de inscrição (conforme Formulário de Inscrição), assim como a coluna
“Pontuação atribuída” e documentos comprobatórios devidamente enumerados. A Ficha de Análise do
Currículo será analisada e avaliada, por professores do curso, com base na tabela de pontuação do ANEXO
IX (Tecnologias, Linguagens e Mídias em Educação), sendo realizada a conferência dos documentos
comprobatórios entregues pelo candidato, podendo obter no máximo 65 pontos. A análise dos documentos
será feita conforme cópias de documentos comprobatórios apresentados pelo candidato, servindo a numeração
destes como base para a análise e não como fator determinante. Assim, todos os documentos apresentados,
enumerados, serão analisados.
Obs.: A ausência da Ficha de Análise do Currículo fará com que o candidato receba nota zero neste
instrumento de avaliação.
b) Memorial Descritivo - o Memorial descritivo será avaliado conforme os quesitos do quadro a abaixo, por
professores do curso, podendo o candidato obter pontuação de até 50 pontos no máximo.
MEMORIAL DESCRITIVO
QUESITOS

PONTUAÇÃO

A) Estrutura do Memorial Descritivo (adequação as normas pré-estabelecidas)
B) Escrita (Capacidade de organizar e expor as ideias: capacidade de sustentação dos seus
argumentos com clareza, objetividade inter-relacionando ideias e conceitos na área do curso
pretendido)
C) Formação acadêmica (Adequação da formação acadêmica às áreas descritas no público alvo)
D) Experiência profissional (Contribuição do candidato na função exercida na(s) empresa(s) e
adequação das atividades ao curso pretendido)
E) Atividades científicas e culturais (Relevância das atividades exercidas e produções científicas
e literárias com as atividades do curso pretendido)
F) Atividades docentes (Aulas lecionadas no ensino formal, palestras e cursos ligados à área
pretendida no curso)
G) Motivos, razões e perspectivas (relevância da escolha do curso pretendido com relação aos
motivos e razões alinhado com as perspectivas esperadas)

5,0

TOTAL

15,0
5,0
5,0
5,0
5,0
10,0
50,0

c) Declaração de exercício de docência na educação básica: Os candidatos aos cursos de especialização em
Tecnologia, Linguagens e Mídias em Educação que apresentarem DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE
DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, conforme ANEXO X, terão acrescidos 25 pontos na sua nota.
10.7. Critérios de desempate: a) maior número de pontos obtido na ficha de análise do currículo (na seguinte
sequência: produção acadêmica e técnica, experiência profissional e formação acadêmica); b) maior idade (dia,
mês e ano); d) menor renda familiar.
10.8. Se as vagas de uma determinada concorrência não forem preenchidas, o preenchimento obedecerá a
tabela a seguir:

CONCORRÊNCIA
NQI
PcD
AC

PRIORIDADES
PcD
NQI
NQI

AC
AC
PcD

Legenda: NQI - Negros, quilombolas ou indígenas, independente de renda e escolaridade.
PcD - Pessoas com Deficiência, independente de renda e escolaridade.
AC – Ampla Concorrência

11. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
11.1. O resultado preliminar será divulgado no site www.iftm.edu.br/ingresso em “Curso de Especialização
2022/1” a partir das 17 horas do dia 11/01/2022.
11.2. Resultados e convocações não serão fornecidos por telefone, e-mail, fax ou telegrama.
11.3. O candidato poderá acessar o boletim de desempenho usando o número do seu CPF e senha no endereço
eletrônico www.iftm.edu.br/ingresso, em “Curso de Especialização 2022/1”, a partir do dia 11/01/2022.
11.3.1. O boletim de desempenho apresentará a nota do candidato conforme sua classificação.
11.4. O resultado definitivo convocando os candidatos aprovados a apresentarem documentos para matrícula
será divulgado no site www.iftm.edu.br/ingresso, em “Curso de Especialização 2022/1”, a partir das 17 horas
do dia 14/01/2022.
12. RECURSOS
12.1. O prazo para interposição de recursos será de 02 (dois) dias, a contar do dia da divulgação do resultado
preliminar, em atendimento ao cronograma do ANEXO I. Em nenhuma hipótese, serão recebidos recursos
após esta data.
12.2. A interposição de recursos deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico no endereço
www.iftm.edu.br/ingresso, em “Recurso contra o Resultado Preliminar”, utilizando o número do seu CPF e
senha.
12.3. A interposição de recurso deverá conter, com precisão, a situação a ser revisada, fundamentando-se, com
lógica e consistência os argumentos para contestação.
12.4. Os recursos serão analisados pelas respectivas bancas examinadoras, que darão decisão terminativa,
constituindo-se em única e última instância.
12.5. A COPESE terá o prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do término de cada período destinado à
interposição de recursos, para emissão e divulgação dos pareceres.
12.6. Não será aceita a inclusão de novos documentos em fase recursal. O prazo para entrega de documentos
encerra-se em 09/12/2021, conforme item 8 deste Edital.
12.7. As decisões em relação às contestações serão divulgadas pela COPESE no site www.iftm.edu.br/ingresso
em “Curso de Especialização 2022/1”. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
12.8. Não serão aceitos recursos via postal, fax, correio, pessoalmente ou, ainda, fora do prazo.

13. MATRÍCULA
13.1. A matrícula da 1ª chamada deverá ser realizada no período de 14/01/2022 a 18/01/2022. Link e
informações para realizar a matrícula on-line serão divulgados juntamente com o resultado definitivo.
13.2. Os candidatos convocados para a matrícula deverão enviar os seguintes documentos (sem rasuras,
emendas ou cortes):
1. Diploma de Graduação e/ ou Certificado de Conclusão de Curso.
2. Certidão de Nascimento ou Casamento.
3. Cédula de Identidade.
4. Cadastro de Pessoa Física – CPF.
5. Certidão de quitação eleitoral para os brasileiros maiores de 18 anos a ser expedida pelo site
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral.
6. Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar, para os brasileiros maiores de 18 anos,
do sexo masculino.

7. Uma foto 3x4 (recente).
13.3. Candidatos negros, quilombolas ou indígenas - NQI, os documentos do subitem 13.2 e os documentos
a seguir:
- Negro - autodeclaração étnica (conforme ANEXO IV), considerando o fenótipo (traços característicos do
negro) juntamente com um vídeo e cinco fotos, conforme Informativo de Matrícula a ser divulgado juntamente
com o Resultado Definitivo.
- Quilombola – autodeclaração (conforme ANEXO IV) juntamente com uma declaração do responsável do
Quilombo;
- Indígena – autodeclaração (conforme ANEXO IV) e declaração oficial emitida pela Fundação Nacional
do Índio (FUNAI), atestando a relação de pertença étnica e social do candidato a um grupo ou comunidade
indígena ou declaração obtida junto à sua comunidade, de acordo com o protocolo de cada povo indígena.
13.4. Candidatos com deficiência - PcD, os documentos do subitem 13.2 e o documento a seguir:
- Laudo médico (via original ou cópia autenticada com, no máximo, um ano de emissão) indicando o tipo,
grau ou nível de necessidade, com referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID) – a deficiência mencionada deverá estar abrigada pelos termos do Decreto Federal nº 3298/99
e item 7.
13.5. Só serão deferidos os pedidos de matrícula dos candidatos que apresentarem a documentação completa
e que atenderem aos requisitos contidos neste Edital.
13.6. O IFTM poderá solicitar posteriormente documentos suplementares.
13.7. O Certificado de Conclusão da Especialização somente será entregue ao estudante com a apresentação
do Diploma da Graduação, caso sua matrícula tenha sido feita com o Certificado de Conclusão.
13.8. Ocorrendo desistência ou cancelamento de matrícula, poderão ser convocados os candidatos da Lista de
Espera. A 2ª Chamada, se necessário, será a partir de 19/01/2022. As demais convocações dar-se-ão por meio
de sucessivas chamadas divulgadas no site www.iftm.edu.br/ingresso em “Curso de Especialização 2022/1”.
13.9. O Instituto poderá, a seu critério, promover outras chamadas sucessivas, obedecendo à ordem de
classificação dos candidatos para o preenchimento de possíveis vagas remanescentes.
13.10. O acompanhamento das convocações para matrícula é de inteira responsabilidade do candidato.
13.11. O IFTM constituirá comissão para verificação da veracidade da autodeclaração étnica e por este motivo
os candidatos aprovados pelas vagas de NQI passarão pela Comissão de Heteroidentificação, com
procedimentos próprios de verificação, os quais serão publicados juntamente com o Resultado Definitivo no
Informativo de Matrícula.
13.12. Caso o estudante tenha efetuado sua matrícula e não mais se interessar pela vaga, deverá manifestar
por escrito, imediatamente, o seu cancelamento.

14. DAS INFORMAÇÕES
14.1. Informações poderão ser obtidas pelo site: www.iftm.edu.br/ingresso e e-mail ingresso@iftm.edu.br.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A inscrição do candidato implica na aceitação total e incondicional das normas constantes deste Edital
e das instruções contidas no formulário de inscrição em relação aos quais não poderá alegar seu
desconhecimento.
15.2. Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos e conduta indevida na
inscrição, na seleção e na matrícula ou que prestar informação falsa no formulário de inscrição.
15.3. Ao Instituto reserva-se o direito de cancelar o Processo Seletivo/turma em que o número de candidatos
inscritos/matriculados seja inferior a 70% das vagas oferecidas. Em tal hipótese, será restituído,
imediatamente, o valor da taxa de inscrição.
15.4. Os resultados serão válidos, unicamente, para o presente Processo Seletivo.
15.5.O edital será publicado no endereço eletrônico www.iftm.edu.br/ingresso.
15.6. Para dirimir os eventuais conflitos atinentes a este certame fica indicado o Foro da Justiça Federal
Subseção Judiciária de Uberaba/MG.

15.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Processo Seletivo - COPESE.
15.8. O Processo Seletivo será homologado pela Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro.
Uberaba (MG), 13 de outubro de 2021.
DEBORAH SANTESSO BONNAS
Reitora do IFTM
Retificado subitem 3.1.5 e 9.5, letra “e” em 26/10/2021.
Retificado subitens 4.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 5.3, 8.1, 9.10, 10.4.3.4, 10.4.3.5 e 12.6 em 24/11/2021.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 26/2021
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022/1

ANEXO I
CRONOGRAMA GERAL
Ref. item do
Edital

ETAPAS

DATAS

-

Publicação do Edital

13/10/2021

4.1

Período de inscrição– pela internet no site
www.iftm.edu.br/ingresso em “CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”

25/10 a 08/12/2021

4.7.2

Pagamento da taxa de inscrição

25/10 a 09/12/2021

5.1

Período para solicitação de Isenção da taxa de inscrição

25/10 a 10/11/2021

5.4

Resultado dos pedidos de Isenção da taxa de inscrição

12/11/2021

8.1

Envio de documentos

25/10 a 09/12/2021

10.4.3.3

Convocados para a 2ª etapa (entrevistas) e Cronograma de
entrevistas (se houver) dos candidatos do Campus Uberaba

14/12/2021

10.4.3.5

Entrevistas para os candidatos do Campus Uberaba

15 a 17/12/2021

11.1

Resultado preliminar – disponível no site www.iftm.edu.br/ingresso
em “CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”

11/01/2022

11.3

Boletim de desempenho–disponível no site
www.iftm.edu.br/ingresso em “CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

11/01/2022

2022/1”
12

Recurso – dois dias (48 horas) após a divulgação do resultado
preliminar

-

11.4

Resultado definitivo–disponível no site www.iftm.edu.br/ingresso em
“CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”

14/01/2022

13.1

Matrícula – 1ª chamada

14 a 18/01/2022

13.8

Matrícula– 2ª chamada
a partir do dia

A partir de 19/01/2022

COPESE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 26/2021
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022/1

ANEXO II
REQUERIMENTO DE INCLUSÃO E USO DO NOME SOCIAL

Eu, _______________________________________________, documento de identidade _____________________
CPF _____________________, inscrito no processo seletivo de Pós-Graduação Lato Sensu 2022/1 em
_______________________________________________________, solicito a inclusão e uso do nome social
___________________________________________________ .
DECLARO ainda, estar ciente de minha inteira responsabilidade quanto à veracidade da informação ora prestada, bem
como ter conhecimento do Decreto nº 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do NOME SOCIAL e o reconhecimento da
identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública, assegurando o atendimento
específico a quem o desejar.

_______________,______/____/___
Local e data

_________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

______________________________________________
Assinatura do responsável (se menor de 18 anos)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 26/2021
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022/1
ANEXO III

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Eu, _______________________________________________________________________________________, CPF
nº _____________________________________, solicito a isenção da taxa de inscrição do processo seletivo de
Especialização do IFTM para o 1º semestre de 2022.

Quanto a minha escolaridade e renda familiar:
( )

Cursei integralmente o ensino fundamental em escola da rede pública e possuo renda familiar per capita igual
ou inferior a um salário mínimo e meio (até R$1.650,00).

( )

Cursei integralmente o ensino médio em escola da rede pública e possuo renda familiar per capita igual ou
inferior a um salário mínimo e meio (até R$1.650,00).

( )

Cursei integralmente o ensino fundamental em escola particular como bolsista integral e possuo renda familiar
per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (até R$1.650,00).

( )

Cursei integralmente o ensino médio em escola particular como bolsista integral e possuo renda familiar per
capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (até R$1.650,00).

( )

Pertenço a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja
renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional.

Declaro ser verdadeira a informação aqui prestada e que cumpro todos os requisitos de escolaridade e renda estabelecidos
na Lei 12799/2013.
______________________________, _____ de __________________________ de________.

_________________________________________________________________________
Assinatura do candidato (de próprio punho)

OBS.:O candidato deverá imprimir, preencher e assinar o requerimento de isenção e enviá-lo, digitalizado (escaneado) juntamente com os documentos
comprobatórios do que declarou para o e-mail ingresso@iftm.edu.br impreterivelmente até o dia 10/11/2021, da seguinte forma:
Assunto: Isenção da taxa ESPECIALIZAÇÃO 2022/1 - Nome do candidato
Texto:Nome do candidato - CPF - Curso pretendido
Anexo: Anexar o requerimento e o(s) documento(s) comprobatórios da escolaridade e renda familiar per capita.
O resultado dos pedidos de isenção será publicado às 17 horas do dia 12/11/2021 no site www.iftm.edu.br/ingresso em “Curso de Especialização
2022/1”.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
AUTODECLARAÇÃO PARA SER ENTREGUE NA MATRÍCULA
APENAS PARA CANDIDATOS ÀS VAGAS DE NEGROS, QUILOMBOLAS, INDÍGENAS

ANEXO IV - AUTODECLARAÇÃO ÉTNICA PARA AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS E PARDOS)

Eu,
,
documento
de
identidade___________________optante à reserva de vagas exclusivamente para candidatos que
cursaram integralmente o ensino fundamental na rede pública, declaro que sou ________
(preto(a)
ou
pardo(a)),
por
possuir
as
seguintes
características negroides:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________.
DECLARO ainda, estar ciente de minha inteira responsabilidade quanto à veracidade da
informação ora prestada, bem como ser conhecedor de que a comprovação de eventuais
falsidades poderá segundo normas estabelecidas no Edital Nº 24/2020, resultar na minha
desclassificação nesse Processo Seletivo, bem como em impedimento ou atraso na efetivação de
minha matrícula.
Art. 9º da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, que “Dispõe sobre implementação
das reservas de vagas em instituições federais de ensino de que tratam na Lei nº 12.711, de 29 de
agosto de 2012, e o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012”, o qual estabelece:
“Art. 9º A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua
matrícula na instituição federal de ensino, sem prejuízo das sanções penais”.
Art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal) que dispõe: “Omitir,
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena-reclusão, de um a cinco
anos, e multa (...), se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa (...), se o
documento é particular.
,

/

/ ____
Local e data

Assinatura do(a) candidato(a)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 26/2021
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022/1
ANEXO V

FICHA DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO (UTILIZADA PELO
IFTM)
Candidato(a):
Curso:
Perguntas:
a)

Como o candidato se autodeclara?

( ) negro - preto

( ) negro - pardo

( ) indígena

Se autodeclarar indígena ou quilombola, analisar:
b)
Apresentação da declaração atestando a relação de pertencimento a um grupo ou comunidade indígena ou
quilombola? (da FUNAI ou do responsável pela comunidade indígena/quilombola)
( ) sim

( ) não

Se autodeclarar negro, analisar:

c) O candidato é reconhecido socialmente como negro e alvo de racismo
( ) sim
( ) não
Avaliação da Comissão/IFTM/Campus

QUADRO GERAL - Padrões avaliativos
ITEM
Fenótipo

1

2
3
4

Pele

Cabelo
Nariz
Boca

Características do candidato

Avaliador 1

Avaliador 2

Avaliador 3

Melanoderma - Cor preta

( ) Cor preta

( ) Cor preta

( ) Cor preta

Feoderma - Cor parda

( ) Cor parda

( ) Cor parda

( ) Cor parda

Leucoderma - Cor branca

( ) Cor branca

( ) Cor branca

( ) Cor branca

Crespos ou encarapinhados (se
alisados considerar sim)
Curto, largo, chato
Lábios grossos

( ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não

Obs.: Se no fenótipo pele, o candidato for considerado branco, ele deverá ser indeferido pela comissão.
Para o candidato ser deferido pela comissão, este deverá ser analisado como resposta “sim” na pergunta C e possuir
pelo menos 2 itens analisados como sim (dentre os itens 2 a 4) além da pele parda ou preta, caso contrário, o candidato
deverá ser indeferido.

CONCLUSÃO:

I-

O(A) candidato(a) se enquadra como cotista racial? ( ) Sim

II-

PARECER MOTIVADO DA COMISSÃO:

( ) Não

III- Diante de todo o exposto e em cumprimento à Leis nº 12711/2012 e nº 13409/2016, bem como ao Edital do processo
seletivo, a autodeclaração do(a) candidato(a) foi:
( ) DEFERIDA

( ) INDEFERIDA

Data: _________________________, ____/______/_______.
Nome e assinatura dos membros da Comissão:___________________________________________

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 26/2021
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022/1
ANEXO VI
FICHA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO- TABELA DE PONTUAÇÃO - Candidato ao curso do

Campus Patrocínio
Curso pretendido:

( ) Gestão Estratégica de Negócios

Nome do Candidato:

ITEM DE AVALIAÇÃO

Nº Inscrição:

Pontuação

Pontuação
Máxima

FORMAÇÃO ACADÊMICA (32 pontos no máximo)
1. Graduação em Gestão Comercial
15 pontos
2. Graduação em cursos na área de Ciências
10 pontos
Sociais Aplicadas CNPq
3. Graduação em outros cursos.
5 pontos
4. Curso de Aperfeiçoamento em áreas afins com
mínimo de 180 horas de duração, realizado nos
1 ponto
últimos 5 anos.
PRODUÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA (17 pontos no máximo)
5. Artigo publicado em periódicos em áreas afins, 1,5 pontos/ artigo
nos últimos 5 anos
6. Resumo publicado em evento técnico-científico
0,5 ponto/ resumo
na área específica do curso pretendido, nos
últimos 5 anos.
7. Participação como palestrante em mesa
redonda, curso, mini-curso, congresso e simpósio
1,0 ponto/
relacionados à área a que concorre, nos últimos 5
participação
anos.
8. Participação em projetos de pesquisa, extensão,
iniciação científica, programa de jovens talentos,
1,0 pontos/ano ou
monitoria ou programa de educação tutorial, nos
projeto
últimos 5 anos.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (11 pontos no máximo)
9. Experiência comprovada (contrato ou carteira
0,1 ponto/ mês
assinada) em cargos e funções na área de gestão.
10. Estágio na área de gestão
0,1 ponto/ mês
11. Experiência comprovada (contrato ou carteira
0,1 ponto/ mês
assinada) de trabalho.
TOTAL GERAL

-

Pontuação
atribuída
(candidato
preencher)

15 pontos
10 pontos
5 pontos
2 pontos

4,5 pontos
3,5 pontos

4,0 pontos

5,0 pontos

6 pontos
2 pontos
3 pontos
60 pontos

Data:
/
/
.
Assinatura legível do candidato
Assinatura do avaliador IFTM: ______________________________________________________

Análise da
pontuação (uso
exclusivo do
IFTM)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 26/2021
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022/1
ANEXO VII
FICHA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO

TABELA DE PONTUAÇÃO - Candidato aos cursos do Campus Uberaba
Curso pretendido: ( ) Gestão Ambiental
Nome do candidato:
ITEM DE AVALIAÇÃO

Pontuação

Pontuação
Máxima

Nº Inscrição:
Pontuação Confirmação
atribuída
da pontuação
(candidato (uso exclusivo
preencher)
do IFTM)

FORMAÇÃO ACADÊMICA (30 pontos no máximo)
1. Curso de atualização realizado nos últimos 5 anos,
em área correlata ao curso pretendido com carga
3,0 pontos/curso
15,0
horária mínima de 40 (quarenta) horas.
2. Curso de Aperfeiçoamento em áreas afins ao curso
pretendido, com no mínimo 180 horas de duração,
realizado nos últimos 5 anos. (Pós-graduação lato
5,0 pontos/curso
15,0
senso e stricto senso - Mestrado e Doutorado - não
serão considerados para a pontuação deste critério)
PRODUÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA nos últimos 10 anos (30 pontos no máximo)
4. Artigo publicado em periódicos em áreas afins ao
2,0 pontos/artigo
6,0
curso pretendido.
5. Resumo publicado em evento técnico-científico
2,0 pontos/resumo
6,0
na área específica do curso pretendido.
6. Participação como palestrante em mesa redonda,
1,0 pontos /
curso, minicurso, congresso e simpósio relacionados
4,0
participação
à área a que concorre.
7. Apresentação de trabalho científico em congresso
1,0 pontos /
4,0
ou simpósios, relacionado à área que concorre.
apresentação
8. Participação como ouvinte, organizador ou
1,0 ponto /
moderador em congressos ou simpósios,
4,0
participação
relacionados à área a que concorre.
9. Participação em projetos de pesquisa, extensão,
iniciação científica, programa de jovens talentos,
2,0 pontos/ano ou
6,0
monitoria, programa de educação tutorial, programa
projeto
de iniciação à docência e residência pedagógica.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (40 pontos no máximo)
10. Experiência comprovada em cargos e funções na
5,0 pontos/ano
25,0
área específica ao curso pretendido.
11. Declaração de órgão competente de que atua ou
3,0
já atuou em projetos ou elaboração de
15,0
pontos/projeto/
estudo/relatório técnico na área específica ao curso
estudo/relatório
pretendido.
TOTAL GERAL
100 pontos
Data:

/

/2021

__________________________________
Assinatura legível do avaliador (IFTM)

Assinatura do candidato
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ANEXO VIII
FICHA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO- TABELA DE PONTUAÇÃO - Candidato ao curso do

Campus Uberlândia
Curso pretendido: ( ) Controle de Qualidade em Produtos Alimentícios
( ) Ensino De Ciências e Matemática
Nome do candidato:

Nº Inscrição:

ITEM DE AVALIAÇÃO

Pontuação

Pontuação
Máxima

Pontuação
atribuída
(candidato
preencher)

Confirmação
da pontuação
(uso exclusivo
do IFTM)

FORMAÇÃO ACADÊMICA (30 pontos no máximo)
1. Curso de atualização realizado nos últimos 5 anos,
3,0 pontos/curso
15,0
em área correlata ao curso pretendido com carga
horária mínima de 40 (quarenta) horas.
2. Curso de Aperfeiçoamento em áreas afins ao curso
pretendido, com no mínimo 180 horas de duração,
5,0 pontos/curso
15,0
realizado nos últimos 5 anos. (Pós-graduação lato
senso e stricto senso - Mestrado e Doutorado - não
serão considerados para a pontuação deste critério)
PRODUÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA nos últimos 10 anos (30 pontos no máximo)
4. Artigo publicado em periódicos em áreas afins ao
2,0 pontos/artigo
6,0
curso pretendido.
5. Resumo publicado em evento técnico-científico
2,0 pontos/resumo
6,0
na área específica do curso pretendido.
6. Participação como palestrante em mesa redonda,
1,0 ponto /
curso, minicurso, congresso e simpósio relacionados
4,0
participação
à área a que concorre.
7. Apresentação de trabalho científico em congresso
1,0 ponto /
4,0
ou simpósios, relacionado à área que concorre.
apresentação
8. Participação como ouvinte, organizador ou
1,0 ponto /
4,0
moderador em congressos ou simpósios,
participação
relacionados à área a que concorre.
9. Participação em projetos de pesquisa, extensão,
2,0 pontos/ano ou
iniciação científica, programa de jovens talentos,
6,0
projeto
monitoria, programa de educação tutorial, programa
de iniciação à docência e residência pedagógica.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (40 pontos no máximo)
10. Experiência comprovada em cargos e funções na
5,0 pontos/ano
25,0
área específica ao curso pretendido.
11. Declaração de órgão competente de que atua ou
3,0
já atuou em projetos ou elaboração de
pontos/ projeto/
15,0
estudo/relatório técnico na área específica ao curso
estudo/ relatório
pretendido.
TOTAL GERAL
100 pontos
Data:

/

/2021

________________________________
Assinatura do candidato

_______________________________________
Assinatura legível do avaliador (IFTM)
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ANEXO IX
FICHA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO

TABELA DE PONTUAÇÃO - Candidatos aos cursos do Campus Uberlândia Centro
Curso pretendido: GESTÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO ESCOLAR

Nome do candidato:

ITEM DE AVALIAÇÃO

Nº Inscrição:

Pontuação
Máxima

Pontuação

FORMAÇÃO ACADÊMICA (15 pontos no máximo)
1. Curso de atualização realizado nos últimos 5 anos,
em área correlata ao curso pretendido com carga
1,0 pontos/curso
horária mínima de 40 (quarenta) horas.
2. Curso de Aperfeiçoamento em áreas afins ao curso
pretendido, com no mínimo 180 horas de duração,
realizado nos últimos 5 anos. (Pós-graduação lato 2,0 pontos/curso
senso e stricto senso - Mestrado e Doutorado - não
serão considerados para a pontuação deste critério)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 50 (pontos no máximo)
4. Experiência comprovada em cargos e funções na
3,0 pontos/ano
área específica ao curso pretendido
5. Experiências inovadoras, participação de
2,0 pontos por
premiações (comprovadas), diferencial na carreira
evento
6. Declaração de órgão competente de que atua ou já 2,0 pontos/ projeto/
atuou em projetos ou elaboração de estudo/relatório
estudo/ relatório
técnico na área específica ao curso pretendido
TOTAL GERAL

Pontuação
atribuída
(candidato
preencher)

Confirmação
da pontuação
(uso exclusivo
do IFTM)

5,0

10,0

20,0
10,0
20,0

65

Data: ____/_____/2021
________________________________
Assinatura legível do avaliador (IFTM)
______________________________________________________

Assinatura legível do candidato
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ANEXO X

DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(modelo)

Declaramos para fins de participação no Processo Seletivo de Pós-Graduação Lato Sensu 2022/1 do Instituto Federal
de

Educação,

Ciência

e

Tecnologia

do

Triângulo

Mineiro,

que,

_____________________________________________________________ exerce a função de professor da
Educação Básica na Escola ________________________________________.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

______________________________, _____ de __________________________ de________.

_________________________________________________________________________
Assinatura do responsável pela instituição

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
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ANEXO XI
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA ENTREVISTA PÓS GRADUAÇÃO EM
GEOPROCESSAMENTO - CAMPUS UBERABA

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
PARA
ENTREVISTA
PÓS
GRADUAÇÃO
GESTÃO AMBIENTAL: DIAGNÓSTICO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

EM

ALVES, R. F., & DE SOUSA, J. S. (2020). Resíduos sólidos no município de Perdizes (MG): uma cartilha
educativa. Revista Brasileira De Educação Ambiental (RevBEA), 15(7), 297-313. Acesso em:
https://doi.org/10.34024/revbea.2020.v15.10066
CARNEIRO, J. P. S., & DE SOUSA, J. S. (2020). Pagamento de serviços ambientais: uma análise sobre sua
implantação. Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade, 9(18). Acesso em: https://doi.org/10.22292/mas.v9i18.904
FRANCO, M. A. M., & DE SOUSA, J. S. (2020). Construções sustentáveis: aplicações para a cidade de Uberaba-MG.
Revista
de
Gestão
Ambiental
e
Sustentabilidade,
9(1),
16205.
Acesso
em:
https://periodicos.uninove.br/geas/article/view/16205
FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 160 p. (Pág 21 – 129)
LAMPARELLI, R. A. C.; ROCHA, J. V.; BORGHI, E. Geoprocessamento e agricultura de precisão:
fundamentose aplicações. Guaíba: Agropecuária, 2001. 118 p.(Pág 31 - 71)
TORRES, J. L. R., GUIDOLINI, J. F., SANTANA, M. G., DOS SANTOS, E. C., & DE JESUS LAUREANO, M.
B. (2010). Avaliação das características morfológicas e hidrológicas da microbacia do córrego Buracão, afluente do
rio Uberaba. Caminhos
de
Geografia,
11(33). Acesso em:
http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/15938

