Ministério da Educação
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Edital Nº 92 de 26 de agosto de 2010
PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES EM
GRADUAÇÃO - MODALIDADE OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO

CURSOS

DE

O Diretor Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais faz saber aos
interessados que, no período de 8 a 20 de setembro de 2010, estarão abertas as inscrições, ao
Processo Seletivo do segundo semestre de 2010 para preenchimento de vagas remanescentes
em cursos de Graduação, na modalidade Obtenção de Novo Título.
1. DA DEFINIÇÃO
1.1 A Obtenção de Novo Título destina-se aos diplomados em curso superior que pretendam
ingressar em novo curso de graduação no CEFET-MG, mediante processo simplificado, desde
que haja vaga remanescente no curso para o qual pleiteia a obtenção de novo diploma.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1 Será aceito pedido de Obtenção de Novo Título do candidato que tiver concluído o curso
superior até a data da sua inscrição.
2.2 A inscrição do candidato à Obtenção de Novo Título no CEFET-MG será realizada por
meio do preenchimento de requerimento na Coordenação do Curso pretendido, anexando os
seguintes documentos:
a) GRU - Guia de Recolhimento de Receita para Obtenção de Novo Título.
Para aquisição da GRU, no valor de R$80,00 (oitenta reais), proceda da seguinte forma:
 acesse o sítio eletrônico do CEFET-MG <http://www.cefetmg.br>;
 na coluna “Serviços” clicar em “emissão de GRU” e em “Clique aqui para emissão da
GRU”;
 preencher os dados solicitados;
 em “vencimento” colocar a data de 20/09/2010;
 em “unidade” escolher a unidade gestora do Campus I – Belo Horizonte para o Curso
de Química Tecnológica e Eng. de Materiais; Campus II – Belo Horizonte para os
Cursos de Eng. Mecânica, Eng. de Computação Eng. de Produção Civil e
Administração; Campus III – Leopoldina para o Curso de Eng. de Controle e
Automação; Campus IV – Araxá para o Curso de Eng. de Automação Industrial.
Campus V – Divinópolis para o curso de Eng. Mecatrônica; Campus VII – Timóteo
para o curso de Eng. de Computação.
 em “sub-unidade” escolher o curso pretendido.
 em “receita” – taxa para Obtenção de Novo Título;
 em “valor” – colocar o valor de R$80,00;
 clique em “emitir GRU”;
 imprima a GRU para pagamento.
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Obs.: em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de Obtenção de Novo Título.
b) cópia e original do diploma de curso superior registrado pelo Ministério da Educação, ou
declaração de conclusão de curso reconhecido e documento comprobatório de solicitação
de registro do diploma;
c) histórico escolar da instituição de origem;
d) currículum vitae com as devidas comprovações;
e) memorial descritivo das atividades exercidas pelo candidato que justifiquem a matrícula
pretendida.
3. DAS VAGAS
3.1 O número de vagas em cada um dos cursos oferecidos pelo CEFET-MG, com o local de
onde serão disponibilizadas, da duração e do respectivo turno de oferta, está relacionado no
QUADRO I deste Edital.
QUADRO I - Vagas
Duração
(períodos)

Turno

Vagas

Eng. de Computação

10

Integral de Seg. a Sab.

4

Eng. Mecânica

10

Integral de Seg. a Sab.

2

Eng. de Materiais

10

Integral de Seg. a Sab.

6

Eng. de Produção Civil

10

Noturno de Seg. a Sex.
e diurno aos Sab.

2

Química Tecnológica

9

Integral de Seg. a Sab.

6

Administração

8

Noturno de Seg. a Sex.
e diurno aos Sab.

6

Leopoldina

Eng. de Controle e Automação

10

Integral de Seg. a Sab

12

Araxá

Eng. de Automação Industrial

11

Noturno de Seg. a Sex.
e diurno aos Sab.

5

Timóteo

Eng. de Computação

10

Integral de Seg. a Sab.

5

Divinópolis

Eng. Mecatrônica

10

Integral de Seg. a Sab.

2

Local

Cursos

Belo Horizonte

Observações:
No primeiro semestre de 2011, o curso de Engenharia de Computação (Belo Horizonte)
ofertará disciplinas do 1º ao 9º período; o curso de Engenharia de Materiais ofertará
disciplinas do 1º ao 7º período; o curso de Engenharia Mecatrônica ofertará disciplinas do 1º
ao 7º período; o curso de Engenharia de Computação (Timóteo) ofertará disciplinas do 1º ao
5º período.
4. DA SELEÇÃO
4.1 O preenchimento de vagas pelos candidatos que pleiteiam a Obtenção de Novo Título será
efetuado de acordo com classificação feita através da análise do Curriculum Vitae
comprovado e do memorial descritivo, por uma Comissão Especial de Professores,
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conforme critérios definidos pelo Colegiado do Curso pretendido e divulgados no sítio
eletrônico do curso.
5. DOS RESULTADOS
5.1 O resultado do processo seletivo para Obtenção de Novo Título será divulgado no dia 5 de
outubro de 2010, a partir das 17 horas, sítio eletrônico http://www.cefetmg.br.
5.2 Após a divulgação do resultado do processo de seleção à Obtenção de Novo Título o
candidato deverá providenciar os Planos de Ensino das disciplinas cursadas com aprovação e
solicitar dispensa das disciplinas na Coordenação do Curso pretendido até o dia 15 de outubro
2010.
5.3 A dispensa de disciplinas do curso no CEFET-MG levará em consideração os conteúdos
cursados na instituição de origem, sendo que os conteúdos cursados devem perfazer um
mínimo de 80% (oitenta por cento) do conteúdo e da carga horária correspondente às
disciplinas do curso no CEFET-MG. As disciplinas devem ter sido cursadas com aprovação
num período de até 10 (dez) anos.

6. DOS RECURSOS
6.1 Caberá recurso contra a classificação final do candidato, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados da data de sua divulgação.
6.2 O recurso deverá ser apresentado em requerimento preenchido na Coordenação do Curso
pretendido.
6.3 Não serão aceitos recursos coletivos.
6.4 Não serão aceitos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados ou, ainda,
aqueles fora dos prazos estipulados.
6.5 Os recursos serão analisados no prazo de 2 (dois) dias úteis por uma Comissão nomeada
pela Diretoria de Graduação.
6.6 Os resultados dos recursos estarão à disposição dos candidatos, na Coordenação do Curso,
para que deles tomem ciência.
7. DA MATRÍCULA
7.1 A matrícula do candidato aprovado no processo seletivo para Obtenção de Novo Título
será realizada nos dias 14 e 15 de outubro 2010, no horário de 9 às 12 horas e de 14 às 17
horas, nas Seções de Registro Escolar de cada campus, nos endereços abaixo descritos:
Em Belo Horizonte – Campus II, Avenida Amazonas, 7675 - Bairro Nova Gameleira
Em Leopoldina – Campus III, Rua José Peres, nº 558 - Bairro Centro.
Em Araxá – Campus IV, Av. Ministro Olavo Drumond, 25 - Bairro Amazonas.
Em Divinópolis – Campus V, Rua Álvares de Azevedo 400 - Bairro Bela Vista
Em Timóteo – Campus VII, Av. Amazonas, 1193 - Bairro Vale Verde.
7.2 O candidato que não comparecer nos dias 14 e 15 de outubro 2010, terá sua vaga
cancelada automaticamente.
7.3 Divulgação em 20 de outubro de 2010, no sítio eletrônico do CEFET-MG, da relação de
candidatos classificados em 2ª chamada para o preenchimento de vagas remanescentes.
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7.4 A matrícula dos candidatos aprovados na 2ª chamada para todos os cursos será no dia 27
de outubro de 2010.
7.5 Documentações exigidas no ato da matrícula:
a) Original e cópia do histórico escolar;
b) Original e cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição no Processo
Seletivo Obtenção de Novo Título;
c) Formulário próprio, devidamente preenchido no ato da matrícula e disponível na
Seção de Registro Escolar onde o curso será realizado;
d) Original e cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;
e) Original e cópia da certidão de nascimento ou casamento;
f) Original e duas cópias da cédula de identidade;
g) Original e cópia do CPF (fotocópia legível);
h) Original e cópia da Prova de quitação com as obrigações do Serviço Militar (para
maiores de 18 anos);
i) Original e cópia do título eleitoral para maiores de 18 anos;
j) Duas fotos 3x4, recentes.
7.6 A matrícula poderá ser feita por procurador constituído em instrumento particular de
procuração, ou pelo pai ou mãe do matriculando. Para estes dois últimos, é dispensada a
apresentação de procuração, mas devem comprovar a paternidade. O CEFET-MG não se
responsabiliza por erro cometido pelo procurador ou representante do matriculando.
8. DATAS IMPORTANTES:
• Inscrição do candidato a Obtenção de Novo Título
• Divulgação do resultado do processo de seleção à
Obtenção de Novo Título
• Prazo máximo para a entrega dos planos de ensino das
disciplinas cursadas na instituição de origem e a
solicitação de dispensa de disciplinas
• Matrícula do candidato aprovado no processo seletivo para
Obtenção de Novo Título
• Divulgação da relação de candidatos classificados em 2ª
chamada para o preenchimento de vagas remanescentes
• Matrícula dos candidatos aprovados na 2ª chamada para
todos os cursos

08 a 20 de setembro de 2010
05 de outubro de 2010

15 de outubro 2010
14 e 15 de outubro 2010
20 de outubro de 2010
27 de outubro de 2010

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Coordenação de Administração
Tel. (31) 3319 6867 (31) 3319 6865
adm@dca.cefetmg.br
http://www.administracao.cefetmg.br
Coordenação de Engenharia de Computação – Belo Horizonte
Tel. (31) 3319 6870
coord_engcomp@decom.cefetmg.br
http://www.decom.cefetmg.br
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Coordenação de Engenharia de Materiais
Tel. (31) 3319 7152
coordmateriais@des.cefetmg.br
http://www.demat.cefetmg.br
Coordenação de Engenharia de Produção Civil
Tel. (31) 3319-6810
coordepc@civil.cefetmg.br
http://www.civil.cefetmg.br
Coordenação de Engenharia Mecânica
Tel. (31) 3319 6860 ou 3319 6850
coordmec@des.cefetmg.br
http://www.engenhariamecanica.cefetmg.br
Coordenação de Química Tecnológica
Tel. (31) 3319 7151 ou (31) 3319 7141
quimica@des.cefetmg.br
http://www.quimicatecnologica.cefetmg.br
Coordenação de Engenharia de Automação Industrial
Tel. (34) 3661 3839
automacao@araxa.cefetmg.br
http://www.engenhariaautomacao.cefetmg.br
Coordenação de Engenharia de Controle e Automação
Tel. (32) 3449 2318
encaut@leopoldina.cefetmg.br
http://www.eca.cefetmg.br
Coordenação de Engenharia Mecatrônica
Tel. (37) 3229 1167
coordenação_mecatrônica@div.cefetmg.br
http://www.div.cefetmg.br
Coordenação de Engenharia de Computação – Timóteo
Tel. (31) 3845-4600
computacao@timoteo.cefetmg.br

http://timóteo.cefetmg.br/computação

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2010.

Profª Ivete Peixoto Pinheiro Silva
Diretora de Graduação

Prof. Dr. Flávio Antônio dos Santos
Diretor Geral

