PERGUNTAS
FREQUENTES
COMUNIDADE

1 – Quais são os cursos disponíveis no IFG/Câmpus Formosa?
São disponibilizados 8 cursos regulares: 2 cursos de Ensino Médio integrado ao técnico e
de período integral (Biotecnologia e Saneamento); 2 cursos da Educação de Jovens e
Adultos - EJA (Edificações e Manutenção e Suporte em Informática, no noturno) e 4 cursos
de Ensino Superior (Engenharia Civil, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em
Ciências Sociais, no noturno); e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
(matutino).

2 - Quantas vagas têm os cursos do IFG?
Cada curso de ensino médio, EJA e superior do IFG disponibiliza 30 vagas.

3 - Qual a duração dos cursos disponibilizados?
Biotecnologia e Saneamento (Nível Médio Integral): 3 anos.
Edificações e Manutenção e Suporte em Informática (Nível Médio EJA) : 4 anos.
Engenharia Civil (Ensino Superior): 5 anos.
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Ensino Superior): 3 anos.
Licenciatura em Ciências Sociais (Ensino Superior): 4 anos.
Licenciatura em Ciências Biológicas (Ensino Superior): 4 anos.

4 - Qual a formação proporcionada para quem faz o curso de Biotecnologia?
O Curso Técnico de Biotecnologia forma técnicos de nível médio para atuar em atividades
com seres vivos ou seus derivados. O principal objetivo do curso é gerar conhecimentos
que qualifiquem o profissional a auxiliar na geração de produtos ou serviços de interesse
socioeconômico e tecnológico, tais como:
- cultivo, purificação e análise de células de seres vivos;
- produção de derivados de organismos geneticamente modificados ou não;
- manutenção e esterilização de produtos industriais, laboratoriais e hospitalares;
- manipulação de DNA e RNA.

5 - Qual a formação proporcionada para quem faz o curso de Saneamento?
O curso de Saneamento forma técnicos de nível médio para atuar em instituições públicas,
privadas e do terceiro setor que demandem ações de saneamento e meio ambiente. O

principal objetivo do curso é formar profissionais que prestem serviços de saneamento à
população:
- auxiliando na tomada de decisões e na proposição de soluções relativas às questões
ambientais, decorrentes dos desequilíbrios promovidos pelo uso inadequado dos recursos
naturais ou de tecnologias produtivas;
- supervisionando equipes de campo;
- auxiliando em projetos, fiscalização, execução, operação e gestão de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e gerenciamento de resíduos sólidos,
baseando-se na evolução tecnológica, nas tendências do mercado e no desenvolvimento
sustentável.

6 - O curso Subsequente em Edificações está disponível?
Não, não está. O curso foi extinto.

7 - Os cursos são gratuitos?
Sim, todos os cursos são gratuitos. Os estudantes não pagam nada para estudar no IFG,
pagam apenas a inscrição no processo seletivo.

8 - Qual o valor da inscrição para os processos seletivos e Vestibular Enem?
Até o momento (março/2017), a inscrição para o Técnico Integrado, Portador de Diploma e
Vestibular ENEM custa R$30 reais. Para cursos EJA, a inscrição é gratuita.

9 - Quero estudar no Câmpus Formosa. Como faço?
No IFG todos os processos seletivos são por meio de edital, publicado na página do Centro
de Seleção.
Para as vagas dos cursos de Nível Médio, você terá que participar de um Processo
Seletivo, respondendo uma prova objetiva. O Processo Seletivo ocorre quase sempre nos
meses de novembro ou dezembro.
Para a EJA, você terá de participar de uma palestra e de uma entrevista em datas
específicas, e deverá ter concluído o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano).
Para os cursos de Nível Superior, deverá realizar o ENEM (o IFG não realiza mais o
vestibular convencional) e utilizar a sua nota obtida nas datas disponibilizadas em edital.
Porém, para se inscrever, o candidato deve aguardar a publicação do edital no site do IFG,
e no ato da inscrição deverá informar qual ano do ENEM deseja utilizar a nota. O IFG aceita
apenas notas dos três últimos anos.
Para Portador de Diploma e Transferências, por meio de prova de redação.

10 - Como faço minha inscrição para concorrer a uma vaga de um curso regular?
R.: Para se inscrever você precisa aguardar a abertura do período de inscrições. Para isso,
acesse constantemente o site da instituição e verifique as publicações na página de
acompanhamento do Centro de Seleção.

11 - Eu estou fazendo o 9º ano e quero me inscrever para o Técnico Integrado ao
Ensino Médio. Preciso de algum documento para isso?
R.: Sim.Qualquer candidato que queria se inscrever para um processo seletivo precisa
possuir RG (Registro Geral) e CPF para fazer sua inscrição e também se identificar no dia da
prova.

12 - O IFG adota alguma política de cotas?
Sim. Hoje temos a reserva de vagas com base na lei 12.711/2012, que garante 50% das
vagas para os candidatos oriundos de escola pública. E essas vagas são ainda subdivididas
em renda menor que 1,5 salários mínimos por pessoa, independente de renda, e
candidatos que se considerem pretos, pardos ou indígenas. Os outros 50% das vagas são
destinados ao Sistema Universal (Livre Concorrência).

13 - Se eu optar por me inscrever por reserva de vagas, preciso comprovar essas
informações?
Sim. No edital estará a data definida para a entrega de documentação comprobatória de
renda menor que 1,5 salários mínimos por pessoa da família e comprovante de ser
candidato oriundo de escola pública.

14 - O IFG oferta vagas para o SiSU?
Não. Desde 2016 o IFG optou por não ofertar mais vagas pelo SiSU.

15 - O que é o IFG-ID?
É um identificador único, composto por um número e senha, que serve para verificar e
comprovar a identidade da pessoa interessada em utilizar os sistemas e serviços de
Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Goiás.
O número/login é atribuído à pessoa conforme a maneira pela qual ela se relaciona com a
Instituição. Assim:




Servidores: matrícula SIAPE e a senha cadastrada no SUAP;
Alunos: matrícula acadêmica e a senha cadastrada no SUAP;
Prestadores de serviço: CPF e senha cadastrada pelo servidor de T.I

16 - Como obtenho acesso à rede IFG-Visitantes?
Esta rede é voltada para visitantes esporádicos e eventos do IFG. Para a rede IFGVisitantes, o usuário deverá solicitar uma senha temporária junto à Coordenação de
Tecnologia da Informação (TI) do Câmpus ou no atendimento da Biblioteca.
Ao se conectar na rede, o usuário deverá abrir o navegador e, na página que abrirá
automaticamente, inserir a senha temporária.

17 – Não estudo no IFG, mas quero me inscrever nos eventos e cursos de Extensão.
Como faço?

Normalmente as inscrições são feitas por internet, no próprio site do IFG ou do evento.
Também é possível realizar a inscrição na entrada dos eventos, junto à comissão
organizadora.

18 - Como faço para pegar meu certificado do curso de Extensão ou do evento que
participei?
Compareça na GEPEX ou acesse seu certificado pelo endereço www.sugep.ifg.edu.br .
19 - Qualquer pessoa pode pegar livro emprestado na biblioteca do Câmpus?
Não. Somete alunos e servidores ativos do Instituto podem realizar empréstimos
domiciliares.
20 – Não estudo no IFG. Posso utilizar a biblioteca para estudos?
Sim. A biblioteca é aberta à comunidade externa ao câmpus. Consulte o horário de
funcionamento.
21 – Qual horário de funcionamento da biblioteca do IFG/Câmpus Formosa?
A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.
22 - Preciso guardar a bolsa para permanecer na biblioteca?
Sim. Para utilizar a biblioteca é preciso guardar todos os pertences nos armários
localizados na entrada da biblioteca.
23 - Como posso ter mais informações sobre a biblioteca?
No site da biblioteca do Câmpus Formosa: http://bibliotecaifgformosa.weebly.com/.

