GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA
DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS – UTRAMIG

REGULAMENTO DE
MATRÍCULA – 2º SEMESTRE
DEP Nº 01 /2018 UTRAMIG

CHAMAMENTO PÚBLICO DE DISCENTES PARA INGRESSO NOS CURSOS
TÉCNICOS DA UTRAMIG
SEGUNDOSEMESTRE 2018

A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG comunica a
abertura de Regulamento visando o chamamento de interessados em ingressar nos
Cursos de Educação Profissional Técnico de Nível Médio, oferecidos pela Instituição,
realizado através de pagamento de matrícula e mensalidades e em conformidade
com o disposto no Regimento Interno da Instituição juntamente com as regras aqui
estabelecidas e as ementas descritas no Anexo I – parte integrante deste
Regulamento.

1– DATA E LOCAL
As matrículas para os Cursos que se iniciam no Segundo Semestre de 2018, poderão
ser realizadas no período de 11 de junho de 2018 a 27 de julho de 2018, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados.
Parágrafo Único – O período de matrícula poderá ser estendido caso o número de
vagas não tenha sido preenchido em sua totalidade.
Local:
Belo Horizonte: Secretaria de Cursos Técnicos da UTRAMIG - Avenida Afonso Pena,
nº 3.400, Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte/MG.
Horário: de 08:00h às 19:00h
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2 – DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NOS CURSOS
O Candidato deverá comprovar a conclusão do Ensino Médio (Histórico Escolar –
original e cópia) ou que se encontra devidamente matriculado e frequente a partir da
1ª série do Ensino Médio.
Para realizar a inscrição, os interessados deverão apresentar a documentação abaixo
listada:
a) Boleto bancário, devidamente quitado, que comprove o pagamento da taxa de
matrícula no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais);

b) Título de Eleitor (original e cópia) e comprovantes de quitação eleitoral, se for o
caso;
c) Carteira de Identidade (original e cópia);

d) CPF (original e cópia);
e) 01 (uma) foto (3 x 4);

f) Comprovante de residência atualizado (60 dias) (água, luz ou telefone);
g) Histórico Escolar (original e cópia) ou declaração que está matriculado no Ensino
Médio (original);
h) Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia);

i) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente assinado (fornecido
pela Instituição);No caso de alunos menores de idade, o Contrato deverá ser assinado
pelo Pai ou Responsável Legal); Certificado de Reservista ou de Dispensa de
Incorporação, se for o caso, (original e cópia), em caso de interessados do sexo
masculino;

j) Em caso de PCD (Pessoa com Deficiência), laudo médico ou documento hábil, que
ateste a deficiência que acomete o interessado.
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2.1- A matrícula somente poderá ser executada após a entrega de toda documentação
solicitada conforme descrito no Item nº 2, anterior.

3– DA DURAÇÃO DOS CURSOS E CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO
A descrição e a duração dos Cursos Técnicos, oferecidos pela UTRAMIG constam do
Anexo I
– parte integrante deste Regulamento.
Os alunos deverão obter a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) de
presença nas aulas, na soma das matérias de cada uma das etapas, para receberem
o Certificado de Conclusão do Curso.
Todas as disciplinas serão pontuadas de 0 a 100 pontos, devendo o aluno obter o
mínimo de 60% (sessenta por cento) de aproveitamento dos pontos distribuídos para
aprovação nas matérias que compõem a grade curricular.
Os Cursos serão ofertados no Turno Manhã e Noite de segunda à sexta -feira, nos
horários de 07:20 as 11:40h (turno da manhã) e de 18:20 às 22:40 h (turno da noite).
Eventualmente os sábados poderão ser utilizados para compensação de carga
horária.

4– DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO
O Estágio Curricular é obrigatório e deve ter a sua carga horária devidamente
cumprida para que o aluno obtenha a Certificação.
Por se tratar de Cursos Técnicos Profissionalizantes, a prática através do estágio se
faz imprescindível para a boa formação do aluno.
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Caso o aluno comprove o desempenho de atividades na área em que deveria estagiar,
a carga horária poderá ser compensada mediante apresentação de relatórios
devidamente assinados por um Supervisor Técnico responsável e que serão
submetidos ao Coordenador do Curso para avaliação e aprovação. Caso o relatório
não seja aprovado, o aluno deverá cumprir a carga horária de estágio para
recebimento do Certificado de Conclusão do Curso.

5 – CERTIFICAÇÃO DO CURSO
a) o aluno terá direito ao Diploma de Técnico quando for aprovado em todas as
etapas do curso;
b) tiver relatório de Estágio aprovado;
c) tiver concluído e apresentado o Histórico referente ao Ensino Médio.

6– DA ABERTURA DAS TURMAS
Caso o número de matriculados por Curso seja inferior a 15 (quinze) alunos, a
UTRAMIG se reserva o direito de estabelecer novo prazo para efetivação da matrícula
ou poderá optar pela não realização do Curso.
Em caso de cancelamento por parte da UTRAMIG os valores que, eventualmente,
tenham sido pagos serão integralmente restituídos àqueles que fizeram as matrículas.
O prazo para devolução será de 30 (trinta) dias úteis a contar a partir da data de
finalização do prazo de matrícula.
O contratante deverá comparecer à tesouraria da Utramig, preencher o pedido de
solicitação de devolução da taxa de matrícula.
A devolução será feita através de conta corrente do contratante.

7 – DA DESISTÊNCIA
Caso o Contratante desista do presente Contrato antes do início do 1º (primeiro) dia
letivo, mediante documento protocolizado na Secretaria da UTRAMIG, terá direito a
receber em devolução a importância equivalente a 70% (setenta por cento) do valor da
Taxa de Matrícula.
A restituição será realizada exclusivamente em conta corrente do contratante.
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Após o início das aulas, caso o Contratante desista do presente Contrato, não mais
fará jus à devolução de qualquer importância paga a título de Taxa de Matrícula e/ou
mensalidade, e havendo parcelas vencidas pendentes, as mesmas constituir-se-ão em
débito e deverão ser quitadas pelo Contratante.
8– DO INÍCIO DAS AULAS

As aulas dos Cursos Técnicos da UTRAMIG para o Segundo Semestre de 2018 estão
previstas para iniciarem em 30/07/2018.
9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1- Por se tratar de Cursos PAGOS caberá ao aluno ou ao seu responsável legal se
for o caso, arcar com as despesas de Matrícula e Mensalidades do Curso.
9.2- Preenchido o número de vagas disponíveis por Curso, considerar-se-á encerrada
a matrícula, indiferentemente do prazo estabelecido anteriormente.
9.3- As vagas serão preenchidas por ordem de chegada dos candidatos e, sendo
necessário, serão distribuídas senhas para comparecimento posterior.
9.4- O presente Regulamento poderá ser revogado por razões de interesse público,
por ato discricionário da Administração decorrentes de fatos supervenientes sem que
disso decorra

qualquer

direito

à

indenização

e/ou

ressarcimento

para

os

interessados, seja de qual natureza for.
9.5- A UTRAMIG poderá cancelar as matrículas em caso de não preenchimento de
turmas.
9.6- O presente Regulamento será disponibilizado no site da Fundação e seu
extrato publicado uma única vez, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
9.7- A matrícula implica na aceitação, pelo aluno. das normas e condições fixadas
neste Edital.
Os casos omissos nesse Regulamento serão resolvidos pela Diretoria de Ensino e
Pesquisa.
B. H 08 de Junho de 2018
Silvana Nascimento Melo
Diretora de Ensino e Pesquisa
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REGULAMNETO DE
MATRÍCULA – 2º SEMESTRE
DEP Nº 01 /2018 UTRAMIG
ANEXO I

1 - Informática
Vagas: 25 manhã e 25 noite.
O Curso oferece habilitação e qualificação tecnológica com ênfase em linguagens
visuais e programação para internet. O aluno aprende a desenvolver sistemas de
computadores, a trabalhar com suportes de Hardware e Sistemas Operacionais
Windows e Linux, compreensão e instalação de pequenas redes de computadores,
utilizar metodologias de análise de sistemas e aplicar linguagens e ambientes de
programação no desenvolvimento de sistemas computacionais (Java, Web-PHP). O
mercado de trabalho para o Técnico em informática inclui consultorias técnicas, órgãos
governamentais, empresas financeiras, industriais e comerciais. Sendo um Curso
avançado em informática, o interessado deverá possuir conhecimentos básicos em
informática.
Duração: 18 meses + 400 horas de estágio curricular
2 - Eletrônica
Vagas: 25 manhã e 25 noite.
O conteúdo do Curso fornece uma visão ampla da eletrônica, possibilitando o trabalho
nas diversas aplicações tecnológicas desse campo e também na pesquisa. O aluno é
capacitado para atuar na indústria em geral, nas empresas de telecomunicações, de
energia elétrica, de projetos, bem como em consultorias, na manutenção e instalação
de sistemas eletrônicos, no comércio especializado e no desenvolvimento de
pesquisas e projetos tecnológicos.
Duração: 18 meses + 400 horas de estágio curricular
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3 - Telecomunicações
Vagas: 25 manhã e 25 noite.
A área de telecomunicações está em constante evolução no Brasil e no mundo,
demandando mão de obra especializada tanto para implantação das tecnologias como
na operação e manutenção das novas redes dos diversos serviços e também nas já
existentes.O

Curso prepara

o aluno a atuar

em

empresas

do ramo

de

telecomunicações, nas diversas áreas e com as mais novas tecnologias focando na
operação, manutenção e implantação de equipamentos de telecomunicações, bem
como projetos e pesquisas na área. A área de atuação do profissional é bem ampla
abarcando a implantação, operação e manutenção de redes e equipamentos nos
segmentos de Telefonia fixa, Telefonia móvel, Sistemas de Comunicação de dados,
Sistemas de transmissão de TV digital e analógica, TV a cabo, Internet, Fibra Ópticas,
Sistemas de transmissão e Sistemas Wireless. O aluno formado na Utramig está
habilitado para requisitar seu Registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura.
Duração: 18 meses + 400 horas de estágio curricular

4 – Análises Clínicas
Vagas: 50 manhã e 25 noite.
As atividades dos laboratórios de análises clínicas, como realização de exames de
rotina, coleta de material e registro de amostras, são a ênfase do Curso. Em razão do
caráter interdisciplinar da atividade, o Curso oferece habilidades nas áreas de
Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Microbiologia, Parasitologia e Urinálise. O
embasamento teórico e prático compreendido permite ao aluno trabalhar também em
outras áreas relacionadas, a exemplo de bancos de sangue, indústria de alimentos,
farmacêutica, cosmética e em laboratórios de pesquisas químicas, biológicas e de
medicina veterinária.
Duração: 18 meses + 400 horas de estágio curricular
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5 – Biotecnologia
Vagas: 25 manhã e 25 noite
Os serviços que se dedicam às atividades de Biodiagnóstico encontram-se inseridos em
diferentes organizações: públicas e privadas, hospitalares, não hospitalares e indústrias.
Tem diferentes portes e vêm apresentando uma expansão quantitativa e qualitativa
demonstrada pelo número de vagas em concursos públicos nos últimos anos e
processos seletivos em empresas particulares.
A importância das informações obtidas através das análises laboratoriais no processo de
produção dos cuidados de saúde justifica a emergente preocupação com o
aprimoramento e atualização dos recursos humanos, de modo a acompanhar os
avanços científicos e tecnológicos da área.

Duração: 18 meses + 400 horas de estágio curricular

6 – Meio Ambiente
Vagas: 30 manhã e 30 noite.
Nas últimas décadas, cada vez mais se intensifica a preocupação com a
sustentabilidade e questões relacionadas ao meio ambiente. Nesse sentido, há uma
grande demanda no mercado para formação de um profissional capacitado em Meio
Ambiente.
O embasamento teórico e prático compreendido no Curso proporciona uma
compreensão atualizada ao aluno para atuar nas mais diversas áreas do Meio
Ambiente no setor público ou privado. A formação interdisciplinar permite desenvolver
habilidades nas áreas da educação ambiental, legislação ambiental, manejo de
resíduos, gestão da água, solo e ar, planejamento ambiental, química e microbiologia
ambiental, dentre outros. O mercado de trabalho para o profissional em meio ambiente
está em extrema expansão para atuação em consultorias, indústrias, mineradoras,
laboratórios de análises ambientais e educação.
Duração: 18 meses + 240 horas de estágio curricular
8

7 – Segurança do Trabalho

Vagas: 30 manhã e 30 noite.
Este Curso prepara Técnicos aptos a identificar, implantar e manter um ambiente de
trabalho saudável e livre de acidentes. O conteúdo da formação é abrangente e
envolve princípios ergonômicos, higiene e saúde, ética, primeiros socorros,
equipamentos e produtos de segurança, normas, regulamentações e legislações dos
diversos setores de trabalho. O Técnico em Segurança do Trabalho pode atuar em
empresas de todo o tipo ou porte.
Duração: 18 meses + 400 horas de estágio curricular

8 – Enfermagem
Vagas: 30 manhã e 30 noite.
O objetivo deste Curso é preparar o aluno para atuar na promoção, na prevenção, na
recuperação e na reabilitação dos processos saúde-doença, de forma multidisciplinar.
O Técnico em Enfermagem colabora com o atendimento das necessidades de saúde
da comunidade e dos pacientes em todas as faixas etárias. Além disso, presta
assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos. Ele pode trabalhar em
hospitais, ambulatórios, programas de saúde da família (PSF), empresas e
atendimento domiciliar.
Duração: 18 meses + 600 horas de estágio curricular
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9 – Multimídia
Vagas: 25 manhã e 25 noite

O técnico em Multimídia é um dos profissionais com formação para atuar nesse nicho de
mercado. Sua formação técnica garante habilidades que possibilita compreender a
criação, o tratamento e a manipulação digital de imagens, a produção de interfaces para
aplicações web e multimídia, animações e web games, processos que possibilitem
interatividade com ênfase em web, permitindo-lhe atuar desde a fase de planejamento
até a finalização de produtos comunicacionais e de arte aplicados às mídias eletrônicas,
tais como a criação de portfólios. As opções de atuação para o técnico em Multimídia
são amplas e é um mercado em franca e contínua expansão. Entre as diversas
empresas e/ou departamentos nos quais ele pode atuar estão: portais e provedoras de
conteúdo para a Internet, produtoras de multimídia, escritórios de criação publicitária e
de comunicação, editoras de jornais e revistas on-line, produtoras de vídeo,
departamento

de

comunicação

e

marketing

de

empresas,

organizações

não

governamentais - ONGs, entre outras.
Duração: 12 meses + 150 (Cento e Cinquenta) horas de estágio curricular.
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- FIM DO REGULAMENTO -

