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APRESENTAÇÃO 
 

Prezado(a) estudante,   
  

 Este Guia é um produto educacional criado especialmente 

para você, aluno(a) do curso técnico subsequente em Paisagismo. 

A nossa primeira edição vem com o subtítulo “Um guia para 

o percurso escolar” pois os temas aqui apresentados objetivam 

auxiliar você durante a seu processo de formação, possibilitando 

mais autonomia no ambiente de ensino. 

Aqui você encontrará informações sobre a instituição, perfil 

profissional do seu curso, tutoriais de acesso as ferramentas 

institucionais e esclarecimentos sobre conceitos acadêmicos. 

Espero que esse Guia contribua na sua jornada no IFMG – 

Campus Santa Luzia, auxiliando na organização da sua vida escolar 

e consequentemente em seu sucesso profissional.  
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1. CONHECENDO A INSTITUIÇÃO 
 

 

1.1 O Instituto Federal de Minas Gerais 
 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é uma modalidade 

educacional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

que tem como finalidade essencial preparar “para o exercício de profissões”, 

contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e 

na vida em sociedade. Tem entre seus principais fundamentos a formação integral 

do indivíduo e o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura como categorias 

indissociáveis da formação humana. 

O modelo atual da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica foi estabelecido pela  Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

legislação que também foi responsável pela criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia.  

A partir desse marco iniciou-se um processo de ampliação, interiorização 

e diversificação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), com políticas 

públicas que propunham a democratização do ensino. Projetou-se ofertar uma 

educação pública, gratuita e de qualidade em regiões que antes estavam à 

margem dos estudos formais em instituições de EPT. 

UNIDADES 

IFMG 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
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Dentre os institutos criados pela Lei nº 11.892 , inclui-se o Instituto Federal 

de Minas Gerais,  uma autarquia formada pela incorporação da Escola 

Agrotécnica Federal de São João Evangelista, dos Cefets de Ouro Preto e Bambuí 

e das Uneds de Formiga e Congonhas.  

A seguir a Missão, a Visão e os Valores do IFMG: 

 

Observa-se que os princípios da Educação Profissional Tecnológica são 

inerentes a implantação do IFMG, destacando-se o foco por uma formação que 

possibilite o exercício da cidadania articulada com as demandas da sociedade. 

Assim, as bases conceituais da Educação Profissional Tecnológica no 

contexto do IFMG indicam que o instituto tem o compromisso com uma educação 

integral e contextualizada. Isso quer dizer que suas atividades de ensino devem 

promover o desenvolvimento do indivíduo em todas as suas dimensões, a partir da 

associação entre conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos.  

Inicialmente o Ensino Profissionalizante no Brasil constituiu-se como 

instrumento de qualificação de profissionais inteiramente condicionada às 

exigências do mundo do trabalho. O enfoque era no desenvolvimento econômicos 

do país, com uma formação voltada apenas para o aspecto operacional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
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Hoje, entende-se a EPT como instrumento de transformação social, com 

processos formadores para o trabalho que articulem ciência, tecnologia e cultura, 

fomentando a capacidade crítica e reflexiva dos educandos.  

O Instituto Federal de Minas Gerais tem sua identidade institucional 

embasada nesses conceitos, ofertando um ensino profissional que considera o 

protagonismo do aluno, a acessibilidade, a diversidade, o pluralismo de ideias e a 

inclusão social.  

Atualmente são disponibilizados no IFMG mais de 70 cursos na modalidade 

Educação Profissional Tecnológica, divididos entre as modalidades de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), Ensino Técnico (integrado ao Ensino Médio, 

concomitante, subsequente e Educação de Jovens e Adultos), Ensino Superior 

(Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia), Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto 

Sensu.  

1.2- O IFMG- Campus Santa Luzia  

A unidade do IFMG em Santa Luzia está localizada nesse município de 

Minas Gerais que está situado a 18 km da capital mineira, sendo uma das cidades 

que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte e a 13ª cidade mais 

populosa de Minas Gerais, com população estimada de, aproximadamente, 220 

mil habitantes. A seguir temos uma ilustração elaborada por alunos do curso de 

Bacharel em Arquitetura e Urbanismo que contextualiza o campus dentro da 

Grande Belo Horizonte e auxilia no acesso à unidade: 



9  

  

 

 

 
 

 

 

A atividade econômica da região é mais concentrada no setor de serviços, 

seguido pela Indústria. A avaliação do plano diretor de Santa Luzia realizada em 

2006 afirma que a indústria da construção civil é um dos quatro principais setores 

econômicos da cidade, ao lado dos setores de prestação de serviços, indústria de 

transformação e comércio. 

Os Institutos Federais têm entre suas finalidades e características: 
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I - Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis 
e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 
socioeconômico local, regional e nacional; 

II - Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais 

Observa-se assim o comprometimento da Educação Profissional 

Tecnológica de também contribuir para o progresso socioeconômico, ofertando 

cursos de acordo com os arranjos produtivos locais. 

Além disso, é importante que o instituto desenvolva atividades de 

pesquisa, ensino e extensão que promovam envolvimento e interação com a 

comunidade, buscando o fortalecimento do sentimento de pertencimento e de 

apropriação do espaço público pela população ao entorno do campus. 

Decidiu-se então, para o Campus Santa Luzia, pela oferta de cursos dentro 

do Eixo Tecnológico de Infraestrutura e Produção Cultural e Design para os 

cursos técnicos e tecnológicos, e da Área de Conhecimento das Engenharias para 

os cursos superiores.  

A EPT está organizada em diversos níveis e programas, e no campus Santa 

Luzia está representada por meio da oferta dos Cursos Técnicos de Edificações, 

na modalidade Integrado, e Paisagismo e Segurança do Trabalho, na modalidade 

Subsequente, além do Curso o Tecnológico de Design de Interiores e Cursos 

Superiores de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil, 

bem como cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) na área de construção 

civil.  

Para conhecer mais sobre o Instituto de Minas Gerais e sobre o Campus 

Santa Luzia, acesse www.ifmg.edu.br e www.ifmg.edu.br/santaluzia.  

 

 

 

http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/santaluzia
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2-CONHECENDO O CURSO TÉCNICO 

SUBSEQUENTE EM PAISAGISMO 
             

Nessa seção serão apresentadas informações sobre o curso e as 

competências e habilidades que serão desenvolvidas durante o processo de 

formação.  

2.1- O curso Técnico Subsequente em Paisagismo  

 
O Paisagismo se constitui como uma técnica que 

tem como objetivo projetar, planejar, fazer a gestão e a 

preservação de espaços livres. Principalmente nos dias 

de hoje, com o crescimento dos grandes centros urbanos, as técnicas do 

Paisagismo são cada vez mais necessárias para harmonizar a interação dos 

espaços sociais com a natureza. 

O paisagismo então vai muito além do cunho estético, pois, quando suas 

ferramentas são corretamente aplicadas, promove o bem estar e a qualidade de 

vida a aqueles que desfrutam do ambiente. 

Nesse sentido, a oferta do Curso Técnico Subsequente em Paisagismo no 

campus Santa Luzia se relaciona com os arranjos produtivos locais vinculados a 

atividades de infraestrutura, médias e grandes construções e projetos 

urbanísticos. 

A Produção Cultural e o Design, área da qual o paisagismo faz parte, está 

associada à área de infraestrutura/construção civil, uma vez que as atividades do 

design se realizam nos espaços que são concebidos pela Arquitetura. Dessa 

forma, as oportunidades na construção civil estão diretamente ligadas a 

oportunidades de atividades com paisagismo. 
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2.2- Perfil Profissional              

O perfil profissional de um 

curso compreende uma série de 

habilidades que, em princípio, o aluno 

deve adquirir durante sua trajetória 

de formação. Essas competências 

comumente estão ligadas com as 

exigências do mundo trabalho e, 

consequentemente, com a 

empregabilidade. 

A Educação Profissional Tecnológica tem entre suas principais bases 

conceituais o trabalho como princípio educativo. Isso significa que o trabalho 

deve agir como instrumento de formação humana emancipatória, e não apenas 

relacionado diretamente ao exercício da laboralidade. 

O trabalho como princípio educativo implica em gerar conhecimentos a 

partir da prática da interação com a realidade, focando na formação de um ser 

humano crítico, dotado de capacidade de reflexão e transformação do mundo que 

o cerca. O processo ensino-aprendizagem na EPT busca então entender as 

demandas do mundo do trabalho e articula-las com o ensino integral, relacionando 

competências técnicas e humanas.  

Sendo assim, o egresso do curso deve estar capacitado para executar suas 

funções laborais, ao mesmo tempo que se entende como indivíduo capaz de 

compreender e modificar sua realidade, mantendo-se permanentemente em 

desenvolvimento. 

Partindo desses entendimentos, pode-se afirmar que o Curso Técnico em 

Paisagismo, subsequente, do Campus Santa Luzia, cumprirá com os objetivos 

sociais do IFMG de promover junto ao corpo discente amplo domínio das 

atividades intelectuais, culturais e práticas laborais, como instrumento de 

conquista da cidadania e de adaptação ao mundo de trabalho, preparando-os 

para agir com autonomia e responsabilidade. 
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De acordo com seu Plano Pedagógico, o Técnico Subsequente em 

Paisagismo deve possuir competências relativas aos conhecimentos específicos 

do curso e poderá atuar nas áreas a seguir: 

 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICO 

SUBSEQUENTE EM PAISAGISMO 
 

 

Identificar e aplicar técnicas mercadológicas de logística e 

comercialização de flores e plantas ornamentais;  

 

Conhecer a legislação ambiental e profissional aplicável às atividades 

de paisagismo e floricultura;  
 

Identificar o conceito de administração e a forma de gestão das 

organizações, compreendendo a atuação das mesmas no seu ambiente de 

negócios;  
 

Conhecer e selecionar ambientes de cultivos protegidos para produção 

de flores e plantas ornamentais;  

 

Planejar e executar a propagação de plantas;  
 

Planejar e executar projetos de vermicompostagem;  

 

Planejar, organizar e monitorar a propagação e cultivo de espécies 

arbóreas em viveiros;  

 

Planejar e executar fertirrigação para produção de flores e plantas 

ornamentais;  
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Planejar e executar atividades de produção e comercialização de 

plantas ornamentais anuais;  

 

Planejar e executar colheita e pós-colheita de flores e plantas;  
 

Selecionar e produzir espécies e cultivares de plantas ornamentais de 

corte e envasadas multiplicadas assexuadamente;  

 
 

Selecionar e produzir espécies e cultivares de plantas ornamentais de 

corte e envasadas multiplicadas sexuadamente;  

 

Propagar, implantar e manejar plantas de forração perenes;  

 

Operar equipamentos e ferramentas de coleta e tratamento de dados 

de posicionamento global por satélites; 

identificar e selecionar as formas de elaboração do anteprojeto, 
memorial descritivo e projeto executivo;  

 

Identificar e selecionar espécies de valor ornamental para arborização 

urbana e viária adaptadas às condições locais;  
 

Selecionar e utilizar máquinas e equipamentos empregados em 

floricultura e paisagismo;  

 

Planejar e executar a implantação e manutenção de jardins temáticos;  

 

Planejar e executar atividades de manutenção de jardins;  

 

Identificar, selecionar e utilizar programas computacionais aplicados 
ao paisagismo;  

 

Elaborar projetos paisagísticos, identificando estilos e elementos;  

 

Interpretar projetos paisagísticos, identificando estilos e elementos;  
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Elaborar projetos paisagísticos, utilizando programas computacionais 

específicos;  
 

Identificar os elementos integrantes de paisagens naturais e aplicá-los 

em projetos paisagísticos;  

 

Representar elementos vegetais e arquitetônicos em perspectiva; 
 

Características do saber-ser. 

Ser capaz de trabalhar com iniciativa, criatividade e sociabilidade;  

Ter autonomia para buscar novos conhecimentos pertinentes à área do 

Paisagismo; e  

Utilizar a flexibilidade para solucionar os problemas encontrados no 

exercício profissional.  

 
 

 

LOCAIS DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL 

TÉCNICO EM PAISAGISMO 

 

Escritórios de design 

Escritórios de projetos de arquitetura e de paisagismo 

Empresas de jardinagem 
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Produção e comercialização de plantas ornamentais 

Construtoras, imobiliárias e órgãos públicos 

Profissional autônomo e prestador de serviços para elaboração e 
execução de projetos de paisagismo, bem como realização de diagnóstico e 

gerenciamento de projetos 

Empreendimento próprio 

Instituições culturais e museológicas na conservação e preservação 

de projetos paisagísticos de natureza patrimonial 

 
 

3-GUIA ACADÊMICO 
 

Nessa cessão serão apresentados ao estudante conceitos de 

terminologias utilizadas no ambiente escolar que irão facilitar sua trajetória na 

instituição, além de explicações de como funciona o processo de ensino 

aprendizagem. 

 

3.1 - Conceitos Acadêmicos 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO:  

O tempo máximo para integralização dos cursos será o dobro do tempo 

estabelecido pela sequência sugerida nos Projetos Pedagógicos de Curso. No 

caso do Técnico Subsequente em Paisagismo, é de 3 anos. 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA: 
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 Ao final de cada período letivo, a matrícula deverá ser renovada via 

sistema acadêmico de acordo com o período estabelecido no Calendário 

Acadêmico. A renovação de matrícula é o processo que efetiva a permanência do 

discente na instituição, constituído pelas etapas de solicitação de renovação de 

matrícula, sugestão e ajuste de matrícula em componentes curriculares. Para a 

solicitação de renovação de matrícula, o discente não poderá ter pendências de 

qualquer natureza, conforme normas internas do campus.  

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA:  

 É o ato formal pelo qual o discente oficializa a intenção de continuidade 

dos estudos, realizado no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico. Nesse 

momento deve ser preenchido o formulário socioeconômico via sistema 

MEUIFMG.  

SUGESTÃO DE MATRICULA:  

A sugestão de matrícula é a escolha das disciplinas que o discente 

pretende cursar observando-se ao pré-requisitos e correquisitos. Requisito é a 

disciplina cujo conteúdo programático deve ser cursado, com aprovação, 

previamente a outro componente curricular, de acordo com o Projeto pedagógico 

do Curso. Correquisito é o componente curricular cujo conteúdo programático 

deve ser cursado concomitantemente ao de outro componente curricular, de 

acordo com o Projeto Pedagógico.  

AJUSTE DE MATRÍCULA:  

O ajuste de matrícula é a possibilidade dada ao discente de retificar a 

sugestão de matrícula, incluindo disciplinas, desde que haja vagas e 

compatibilidade de horários.  

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA: 
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É a interrupção temporária das atividades acadêmicas e será realizado 

pelo discente, ou por seu responsável ou representante legal. O trancamento de 

matrícula nos cursos técnicos poderá ser total (módulo) ou parcial (disciplinas). 

DESLIGAMENTO DA INSTITUIÇÃO:  

Poderá ocorrer por iniciativa do discente ou responsável legal ou por 

iniciativa da instituição nas seguintes condições: o aluno que não concluir o curso 

no prazo máximo fixado no Projeto Pedagógico de Curso ou por processo 

disciplinar, cujo resultado aponte para a sanção de desligamento.  

SEGUNDA CHAMADA  

O estudante poderá solicitar a realização de avaliações perdidas, em 

segunda chamada, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após o término do 

impedimento, mediante apresentação de atestado médico ou outro documento 

que justifique sua ausência.  

ESTÁGIO 

O estágio supervisionado no Curso Técnico em Paisagismo, subsequente, 

será opcional e realizado nos termos da Resolução nº 01, de 21 de janeiro de 2004 

e Lei nº 11.788 de 2008. Esta atividade contará também com regulamento próprio 

da instituição e terá as seguintes características:  

o carga horária mínima de 120 horas;  

o realização em concomitância com o curso;  

o realização no 3º semestre do curso;  

o máximo de 6 horas diárias;  

o idade mínima de 16 anos completos na data de início do estágio  

o orientação tanto por um supervisor de estágio do campus (professor) 

quanto por um supervisor de estágio da empresa (profissional da área), os quais 
acompanharão o aluno estagiário especialmente sobre questões relacionadas às 
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atividades realizadas - especialmente a relação existente entre as disciplinas 

cursadas no curso técnico e as atividades realizadas no estágio – e frequência; e  

o avaliação realizada pelos dois supervisores de estágio e pelo próprio aluno 

estagiário.  

TCC 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser realizado no curso 

Técnico Subsequente em Paisagismo por aqueles alunos que optarem por não 

realizar o estágio supervisionado. O TCC poderá ser desenvolvido sob a forma de 

artigo científico, projeto de pesquisa ou projeto de intervenção. 

 

3.2- Processo Ensino-Aprendizagem 

Cada etapa do curso Técnico Subsequente em Paisagismo terá duração 

de um semestre. Portanto, as disciplinas terão duração semestral, com 

distribuição de 100 pontos. A frequência às aulas e demais atividades 

programadas, para os alunos regularmente matriculados, é obrigatória.  
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Será considerado aprovado, ao final de cada semestre, o aluno que, após 

todo o processo de avaliação, tiver nota final igual ou superior a 60% (sessenta 

por cento) em cada disciplina cursada e tiver 75% (setenta e cinco por cento) de 

frequência da carga horária total do período letivo. Segue abaixo figura com 

resumo: 

 
 

4-TUTORIAIS E ACESSO A INFORMAÇÕES 
 

Nessa seção são expostos tutorais do sistema acadêmico, além de 
instruções de como acessar informações sobre a biblioteca e assistência 

estudantil.  

4.1 Usando Meu IFMG 

Login do Aluno 

O site para acesso ao portal do aluno é: https://meu.ifmg.edu.br/  
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No campo usuário e senha o aluno deve colocar suas informações que 

foram encaminhadas para o seu e-mail. Caso não tenha recebido usuário e senha, 

entrar em contato com a Secretaria de Registro e Controle Acadêmico e-mail: 

secretaria.santaluzia@ifmg.edu.br  

No primeiro acesso será solicitada a troca da senha padrão. O estudante 

deverá seguir as orientações de troca de senha enviadas por e-mail. Depois de 

efetuado o Login é necessário clicar em “Educacional”.  

  

Menu: Dados Pessoais 

Neste menu é possível que o aluno visualize seus dados pessoais como o 

nome, registro acadêmico, nome do pai e da mãe, endereço e telefone.  
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Menu: Meu Histórico 

Neste menu é possível visualizar todas as disciplinas do currículo, sendo 

possível identificar as disciplinas concluídas, pendentes e não concluídas. 

Também é possível identificar as disciplinas optativas e as disciplinas feitas por 

equivalência:   
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Menu: Notas de Avaliação e Notas e Faltas de Etapa 

No menu de “Notas de Avaliação” serão exibidas as etapas e suas 

respectivas provas. 

 

As provas aparecem à medida que o professor as cadastrar no portal, 

assim como as notas destas provas. Para visualizar a informação de cada etapa 

basta clicar sobre o nome da etapa. Ex: ‘’Semestral’’.   

No menu de “Notas e Faltas por Etapa” o aluno poderá consultar o 

somatório das suas notas e provas. 
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OBS: Notas abaixo da média serão exibidas em vermelho.  

  

Menu: Frequência Diária 

  

Neste menu é possível visualizar as faltas que o estudante teve entre os 

períodos de data inicial e final. Estes períodos devem ser informados pelo aluno, 

assim como a disciplina para a qual deseja visualizar a sua frequência. Após todas 

as informações preenchidas deve-se clicar em “Consultar” para que as 

informações sejam exibidas.   

 OBS: deve-se colocar na data final sempre uma data maior ou igual ao dia 

atual menos um, caso contrário o sistema irá exibir uma mensagem de erro 

indicando que a data final está incorreta.  
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Menu: Quadro de Horários 

 

Neste menu é possível que o aluno visualize suas aulas (dias da semana e 

horário) referentes ao curso.  
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Clicando na lupa abaixo do campo professor, será exibido o nome do 

professor da disciplina.  

  

  
Clicando sobre o botão imprimir, é possível imprimir os dados exibidos 

nesta tela.  

 

4.2 Matrículas 

Nos cursos subsequentes o processo de renovação de matrícula será 

constituído pelas etapas de solicitação, sugestão e ajuste de matrícula em 

componentes curriculares. 

 No período de Solicitação de Renovação de Matrícula o estudante deve 

acessar o portal Meu IFMG e preencher o questionário socioeconômico 

(obrigatório), disponível no link “Avaliação Institucional”. 

Os alunos em situação de trancamento de matrícula também devem 

realizar o procedimento. 

A não renovação da matrícula no prazo estabelecido no Calendário 

Acadêmico implicará o abandono de curso e o discente será 

https://meu.ifmg.edu.br/corpore.net/Login.aspx
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considerado desistente, sendo desligado da instituição e só poderá retornar se 

aprovado em novo processo seletivo. 

 

Roteiro para Solicitação de Renovação de Matrícula                                        

 Na página inicial do MeuIFMG - Selecione ‘’Educacional’’. 

 

 
Na caixa de ‘’Contexto Educacional’’, selecione o período letivo corrente 

no qual ainda está matriculado. 

 

 
 

No menu à esquerda no canto inferior, selecione o Menu ‘’Avaliação 

Institucional’’. 
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Selecione o item Aval. Institucional conforme demonstra a figura abaixo :  

 

Será exibido a Avaliação disponível, conforme imagem abaixo. Selecione o 

item ‘’Aluno’’. 
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O MeuIFMG irá abrir a tela de solicitação de renovação de matrícula como 

uma Avaliação. Você deverá preencher todos as questões da solicitação que são 

obrigatórias. 

              

 

Importante: Ao preencher os itens em que as respostas são números 

preencher obrigatoriamente com números inteiros. Ex: Renda familiar em salários 

mínimos: ‘’2’’ e não ‘’1,5’’. 

Após o preenchimento de todos os itens, você deverá clicar em 

‘’Finalizar’’ para concluir sua solicitação de matrícula. 
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O MeuIFMG irá solicitar uma confirmação da finalização da Avaliação. 

Clique em ‘’OK’’ para confirmar. Obs: Nenhum e-mail de confirmação será 

enviado.  
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Após finalizar o preenchimento da Avaliação sua solicitação já será 

efetivada e aparecerá a Mensagem “Nenhuma avaliação 

encontrada/configurada”. 

 

Roteiro Sugestão de Matrícula  

A etapa de Sugestão de Matrícula consiste na inclusão das disciplinas 

que pretende cursar, observada a ordem de sugestão de disciplinas da Matriz 

Curricular do aluno. A etapa de sugestão e ajuste de matrícula deverão ser 

acessadas por meio do menu Renovação de Matrícula. Esse menu só estará 

disponível nas datas de sugestão e ajuste de matrícula conforme o calendário 

acadêmico.   

Nesse processo o discente poderá incluir disciplinas regulares e 

optativas, podendo incluir ainda disciplinas equivalentes, as que foi reprovado, 

ou até antecipar disciplinas, obedecendo as regras do Projeto Pedagógico do 

Curso, como o mínimo e máximo de carga horária a ser cursada e pré-requisitos 

ou corequisitos, caso existam.   

 O aluno deve clicar em ‘’Renovação de Matrícula’’ e as disciplinas 

ofertadas no período em questão irão aparecer. A seguir deve selecionar as 

disciplinas que deseja cursar, clicando no quadrado ao lado do código da 

disciplina. 
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Ao selecionar as disciplinas, caso apareça um X em vermelho na frente 

do nome da disciplina (por exemplo: 

), o aluno deverá clicar em cima 

do X para verificar o erro apresentado: pode ocorrer por choque de horário ou 

por necessidade de selecionar uma disciplina de co-requisito, conforme mostra 

a figura abaixo.  

 



33  

  

 

 

 
 

Disciplinas Optativas e Equivalentes poderão ser encontradas abaixo do 

último período das disciplinas ofertadas como obrigatórias da sua matriz. 

 

Após as seleções serem todas feitas e estando tudo certo o botão de 

sugestão de matrícula será habilitado. O aluno deverá clicar em Enviar Sugestão 

, no final da tela, para terminar o processo. 
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As disciplinas sugeridas ficarão com o status [i], conforme ilustram as figuras abaixo:  

  

   

  

  

 

Após o período de ajuste de matrícula, o Registro e Controle Acadêmico 

realizará o processo de matrícula por prioridade, conforme os critérios pré-

estabelecidos em regimento e assim se dará a consequente efetivação das 

matrículas. 

Conforme Regimento de Ensino, a matrícula do discente na disciplina 

obedecerá à seguinte ordem de prioridade: 

1. discente regular do período vinculado à matriz na qual a disciplina é 

ofertada; 

2. discente de qualquer curso pendente apenas na disciplina requerida para 

integralização do curso; 

3. discente do curso reprovado ou que não cursou a disciplina requerida no 

período regular de oferta; 

4. discente do curso que pleiteia antecipação de disciplina; 

5. discente de outro curso reprovado ou que não cursou a disciplina requerida 

no período regular de oferta; 

6. discente de outro curso que pleiteia antecipação de disciplina. 
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O resultado da sugestão estará disponível no portal do aluno na data 

prevista no calendário, onde as matrículas deferidas estarão com o status 

matriculado e as indeferidas com o status rejeitado, conforme ilustrado abaixo:  

  

Caso a matrícula na disciplina requerida seja indeferida, haverá a etapa 

de ‘’Ajuste de Matrícula’’, facultativa, onde os alunos que realizaram a sugestão 

de matrícula terão a oportunidade de incluir uma disciplina no lugar da que foi 

indeferida, sendo que as mesmas verificações do sistema serão realizadas para 

o deferimento da matrícula, desde que ainda existam vagas.   

4.3 Assistência Estudantil  

O Programa de Assistência Estudantil - PAE, do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, configura-se num conjunto de 

princípios e diretrizes que orientam o desenvolvimento de ações capazes de 

democratizar o acesso e a permanência dos estudantes na educação pública 

federal. Tem como objetivos: 

o Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais e favorecer a 

permanência dos estudantes no Instituto, até a conclusão do respectivo curso; 

o Diminuir a evasão e o desempenho acadêmico insatisfatório por razões 

socioeconômicas; 

o Reduzir o tempo médio de permanência dos estudantes entre o ingresso e 

a conclusão do curso; 

o Inserir os alunos em atividades culturais e esportivas como complemento 

de suas atividades acadêmicas; 

o Contribuir para a inclusão social pela educação. 
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No campus Santa Luzia, Coordenação de Assistência Estudantil – CAE 

subdivide a concessão de benefícios em cinco categorias: 

AUXILIO SOCIO ECONÔMICO: 

O benefício ofertado a partir de critérios socioeconômicos é a bolsa 

permanência, atualmente ofertada em 4 categorias, com as seguintes 

mensalidades: 

o Bolsa permanência 1 – R$ 400,00/mês 

o Bolsa permanência 2 – R$ 300,00/mês 

o Bolsa permanência 3 – R$ 200,00/mês 

o Bolsa permanência 4 – R$ 150,00/mês 

Estes auxílios visam reduzir os índices de evasão, de retenção e o baixo 

desempenho acadêmico decorrentes da insuficiência de condições financeiras, 

sendo concedidos aos estudantes dos níveis técnicos e de graduação na 

modalidade presencial, conforme critérios estabelecidos por 

instrução normativa. 

As bolsas permanência são ofertadas através de edital, aberto no início de 

cada ano letivo, na página da Assistência Estudantil do IFMG 

https://www.ifmg.edu.br/portal/dirae-1/assistencia-estudantil clique em 

‘’Editais’’. 

Todos os estudantes que solicitarem avaliação socioeconômica devem 

possuir cadastro no Sistema de Seleção da Assistência Estudantil (SSAE) 

-  https://ssae.ifmg.edu.br/v1/Login. 

MONITORIA 

A Monitoria compreende uma ação de apoio pedagógico executada por 

estudantes do IFMG para atender as necessidades de formação acadêmica dos 

estudantes regularmente matriculados nos cursos ofertados na instituição. 

https://www.ifmg.edu.br/portal/dirae-1/assistencia-estudantil
https://ssae.ifmg.edu.br/v1/Login
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O Programa de Monitoria é desenvolvido como estratégia institucional 

para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem do IFMG cujos objetivos 

são: 

o oferecer oportunidades de apoio escolar; 

o contribuir para redução dos índices de repetência e evasão; 

o ampliar a motivação e o interesse dos estudantes, através da participação 

na vida acadêmica, preferencialmente com atividades extraclasse. 

A monitoria pode ser remunerada por meio da concessão de bolsas, ou 

voluntária, exercida sem compensação financeira. O processo seletivo de 

monitores ocorre semestralmente através de edital. Para acessar os editais 

vigentes vá em: https://www.ifmg.edu.br/santaluzia/ensino-1/assistencia-

estudantil  

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

O apoio ao estudante com necessidades educacionais especiais visa 

promover o acesso, a participação e a aprendizagem do aluno com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, através 

da oferta de apoio pedagógico e de outros recursos necessários para 

desenvolvimento acadêmico e social do assistido. 

Essas ações são coordenadas pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas 

com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEE), com apoio da 

Assistência Estudantil nas ações relativas a seleção e acompanhamento de 

estudantes para monitoria particular. Os editais são divulgados em função da 

demanda.  

VISITAS TÉCNICAS E EVENTOS 

A Assistência Estudantil do IFMG também promove o apoio a ações que 

complementem as atividades acadêmicas, por meio da concessão de auxílio 

financeiro aos estudantes e da destinação de recursos voltados para promoção 

de visitas técnicas. 

https://www.ifmg.edu.br/santaluzia/ensino-1/assistencia-estudantil
https://www.ifmg.edu.br/santaluzia/ensino-1/assistencia-estudantil
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O auxílio financeiro para visitas técnicas visa garantir a participação de 

todos os discentes em atividades extracurriculares, necessárias para a formação 

integral do discente. No campus Santa Luzia, a concessão desse auxílio é 

regulamentada através da Portaria nº 17 de 07 de março de 2018, nas quais são 

previstos auxílios para despesas de alimentação, hospedagem e transporte. 

O auxílio financeiro para participação em eventos visa possibilitar a 

apresentação de trabalhos por discentes em eventos nacionais ou internacionais 

de caráter científico, técnico-científico ou extensionista, no país ou no exterior. No 

campus Santa Luzia, a concessão desse auxílio é regulamentada através 

da portaria nº 118 de 18 de outubro de 2018, nas quais são previstos auxílios para 

despesas de alimentação, hospedagem, transporte e inscrição. 

 ESPORTES 

O IFMG através da Diretoria de Assistência Estudantil apoia programas 

que incentivem as práticas esportivas como meio de socialização e promoção da 

saúde, além do treinamento e a participação em torneios e campeonatos das 

equipes representativas do IFMG. 

Atualmente estão previstas como atividades esportivas desenvolvidas 

pela assistência estudantil as seguintes ações:  

o Encontro Esportivo do IFMG; 

o Jogos estudantis entre os Institutos. 

Qualquer dúvida e demais esclarecimentos sobre Assistência Estudantil 

entrar em contato através de assistenciaestudantil.santaluzia@ifmg.edu.br  ou 

acesse o site para mais informações https://www2.ifmg.edu.br/santaluzia/ensino-

1/assistencia-estudantil 

 

 

4.4 Biblioteca  
 

É possível consultar os materiais disponíveis no catalogo on-line da 

biblioteca pelo link : 

https://www.ifmg.edu.br/santaluzia/ensino-1/arquivos/copy_of_Portaria_17_de07_03_2018.pdf
https://www.ifmg.edu.br/santaluzia/ensino-1/arquivos/ConcessodeAuxlioFinanceiroparaParticipao_Eventos.pdf
mailto:assistenciaestudantil.santaluzia@ifmg.edu.br
https://www2.ifmg.edu.br/santaluzia/ensino-1/assistencia-estudantil
https://www2.ifmg.edu.br/santaluzia/ensino-1/assistencia-estudantil
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 https://pergamum.ifmg.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php  

Nesse link também pode ser encontrado um vídeo com o passo a passo de 

consulta ao acervo. 

 

 

 

Acesse as Bibliotecas Digitais no 

site: https://www.ifmg.edu.br/santaluzia/biblioteca/bibliotecas-digitais-1. 

 

 

A Biblioteca Virtual é uma plataforma de  livros digital composto por mais 

de 9.100 títulos, que abordam diversas áreas do conhecimento, tais como: 

administração, marketing, engenharia, direito, letras, economia, computação, 

educação, entre outras. Além dos títulos da Pearson, a plataforma conta com 

títulos de editoras parceiras:  Contexto, Intersaberes, Papirus, Casa do Psicologo, 

Ática, Spcione, Companhia das Letras, Educs, Rideel, Jaypee Brothers, Aleph, 

Lexikon, Callis, Summus e Interciência. A Biblioteca Virtual possui aplicativo para 

https://pergamum.ifmg.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php 
https://www.ifmg.edu.br/santaluzia/biblioteca/bibliotecas-digitais-1
https://bv4.digitalpages.com.br/
https://bv4.digitalpages.com.br/
https://bv4.digitalpages.com.br/
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tablets e smartphones (Android e iOS) disponíveis para download gratuito no 

Google Play e App Store. 

Importante: o primeiro acesso deve ser realizado através do catálogo 

online da biblioteca. Quando abrir o e-book, volte a tela principal da Biblioteca 

Virtual (BV), preencha os dados do seu perfil e altere a senha. A partir de então, 

se desejar, você poderá acessar os livros diretamente na BV (utilizar CPF, 

senha cadastrada na plataforma e selecionar a instituição IFMG). 

 

O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a 

instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica 

internacional. Ele conta com um acervo de mais de 45 mil títulos com texto 

completo, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, 

além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas 

e conteúdo audiovisual. 

 

 

 

O Portal Domínio Público  é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza 

a toda sociedade um acervo de mais de 123 mil ,o Portal Domínio Público é a maior 

biblioteca virtual de acesso gratuito do Brasil. 

Seu principal objetivo é de promover o amplo acesso gratuito às obras 

literárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens e vídeos), já 

em domínio público ou que tenham a sua divulgação autorizada, contribuindo para 

https://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
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o desenvolvimento da educação e da cultura, assim como, possa aprimorar a 

construção da consciência social, da cidadania e da democracia no Brasil. 

 

 

 

A Target GedWeb é um sistema de gestão de normas e documentos 

regulatórios. Ele oferece acesso unificado a toda regulamentação técnica 

(normas, regulamentos, portarias, resoluções, etc.) com destaques das 

publicações regulamentares mais recentes.  

O Target GEDWeb rastreia e atualiza, diária e automaticamente, 

centenas de milhares de regulamentações técnicas, entre elas: Normas ABNT 

NBR/NM; Normas Internacionais e Estrangeiras (BSI, AFNOR, AENOR, JIS, 

ASME, API, IEEE, NFPA e outras); Diários Oficiais; Projetos de Norma Brasileira 

em Consulta Nacional; Regulamentos Técnicos/Portarias do INMETRO; Normas 

Regulamentadoras do MTE; Resoluções; Procedimentos ONS; Procedimentos 

ANVISA; Resoluções MAPA; Legislações CONAMA; etc. 

Importante: acesso exclusivo através do catálogo online, onde deve-se 

pesquisar o termo desejado, selecionar a aba “Pesquisa Target GEDWeb “, 

clicar no ícone “cadeado” e inserir seu usuário/senha da biblioteca . 

Para demais dúvidas sobre a biblioteca e seus sistemas de consultar o 

aluno deve enviar e-mail para biblioteca.santaluzia@ifmg.edu.br ou acessar o 

site https://www.ifmg.edu.br/santaluzia/biblioteca/apresentacao.  

 

 

 

 

https://www.gedweb.com.br/ifmg/
mailto:biblioteca.santaluzia@ifmg.edu.br
https://www.ifmg.edu.br/santaluzia/biblioteca/apresentacao
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