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EDITAL Nº 002/2017, DE 19 DE JUNHO DE 2017 

CURSO DE INGLÊS BÁSICO – IMMEDIATE CONVERSATION  

Núcleo São João Evangelista - Rede CsF  

IFMG - campus São João Evangelista 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O presente edital destina-se a concessão de 20 vagas para o curso de Inglês Básico 

Immediate Conversation, a partir de sorteio, para os discentes dos cursos de graduação do 

IFMG – campus São João Evangelista que realizarem a inscrição nos dias estabelecidos.  

 

1.2 Os cursos têm por objetivo promover a capacitação dos discentes em um segundo idioma 

por meio da realização de um curso de curta duração. 

Parágrafo Primeiro - Cada curso de graduação da instituição tem uma quantidade de 

vagas pré-estabelecida, conforme o item 4.  

Parágrafo Segundo - Caso as vagas não sejam demandadas em um determinado curso, 

serão automaticamente remanejadas, proporcionalmente, para outros cursos, priorizando o 

curso que apresentar o maior número de discentes presentes.  

 

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

2.1 Poderão se inscrever no sorteio os discentes dos cursos de graduação em Agronomia, 

Engenharia Florestal, Matemática e Sistemas de Informação do IFMG – campus São João 

Evangelista que estejam regularmente matriculados. 

Parágrafo Único - É vedada a inscrição dos discentes no curso de Inglês Básico -

Immediate Conversation que já tenham cursado outro curso de Inglês oferecido 

anteriormente pelo campus, através do Núcleo. 

 

3. INSCRIÇÃO  

3.1 As inscrições devem ser realizadas entre os dias vinte e seis (26) e vinte e oito (28) de 

junho através do preenchimento do formulário disponível no endereço eletrônico 

“https://goo.gl/forms/YjDOMu8Vi7a1aXVh2”.  

3.2 As inscrições devidamente efetivadas e passíveis de participação no sorteio serão 

divulgadas no dia vinte e nove (29) de junho pelo Núcleo, no site oficial do campus. 

3.3 O sorteio será realizado no dia vinte e nove (29) de junho no Teatro “Zé Passarinho” às  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FYjDOMu8Vi7a1aXVh2&h=ATOUaWL3wIuVZg415WEbD-WdLHPkaxR7nWCmwZnMflm4vwq7kGiW2r67UB5rPPaFTkYL5Yo7C-3XdJvyPNd2T1LrjOjeK035rh98dIw1W2Hly1Um7q5P1twU8m3a6SkNz71Y0r6FCGB8Bu9LVwLYr7Y2OZlblw
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18:00 horas.   

Os nomes dos sorteados, assim como dos candidatos excedentes, serão divulgados pelo 

Núcleo no site oficial do campus. 

 

4. VAGAS 

4.1 A s vagas serão distribuídas aleatoriamente, por sorteio, de acordo com o quadro abaixo: 

Agronomia 05 

Engenharia Florestal 05 

Matemática 05 

Sistemas de Informação 05 

 

Parágrafo Único: O direito à vaga é intransferível.   

 

4.2 O sorteio, assim como a dinâmica do mesmo, ocorrerá após a inscrição, no dia e horário 

definidos no item 3.3 do presente edital. 

Parágrafo Único - É obrigatória a presença do discente no local para participação do 

sorteio. 

4.3 Além das vagas descritas no quadro acima, para cada curso, serão sorteadas oito vagas 

para compor o cadastro de reserva.  

 

5. O CURSO 

 

5.1 As aulas ocorrerão todas as terças e quintas-feiras no Prédio II, em sala a definir, com 

duração de uma hora e dez minutos cada.  

 

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1 A inscrição para a seleção corresponderá à aceitação, pelos discentes, das disposições 

do presente edital. 

Parágrafo Único - Será automaticamente desclassificado o discente que descumprir 

quaisquer dos requisitos e obrigações expostos neste edital.  

6.2 As informações sobre a data de inicio do curso será apresentada posteriormente para os  
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discentes sorteados. 

6.3 O presente edital entra em vigor na data de sua publicação. 

São João Evangelista, 19 de junho de 2017. 

 

 

 

Karina Dutra de Carvalho Lemos 

Orientadora do Núcleo São João Evangelista - Rede CsF 


