EDITAL nº. 025/2017

A Diretora do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás – Aguinaldo de Campos
Netto – ITEGACN, localizado no Distrito Minero-industrial de Catalão – Eixo Principal,
Quadra 2 - Área 37 torna público que estará oferecendo o Curso de Qualificação
Profissional em Mineração e Tratamento de Minérios com o objetivo de transmitir uma
visão sistêmica da mineração, envolvendo as questões centrais da mineralogia e do
tratamento de minérios.
1. CARGA HORÁRIA TOTAL: 160 horas
MATUTINO:



INÍCIO: 29/01/2018
PREVISÃO DE TÉRMINO: 11/05/2018

NOTURNO:



INÍCIO: 29/01/2018
PREVISÃO DE TÉRMINO: 13/06/2018

Obs.: As datas de início e término podem sofrer alterações que serão comunicadas aos
alunos em tempo hábil.

2. REQUISITOS DE ACESSO





Idade mínima: 16 anos
Escolaridade: Cursando o Ensino Médio
Uma foto 3x4 colorida e recente
Cópia
o RG - Documento de identificação
o CPF
o Comprovante de endereço
o Comprovante de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo
masculino e com idade entre 18 e 45 anos
o Titulo eleitoral e comprovante de quitação com o serviço eleitoral
(comprovante de votação ou justificativa na última eleição)

3. INSCRIÇÕES
Serão oferecidas 25 vagas para o turno Matutino e 25 vagas para o turno Noturno.
As inscrições serão realizadas na Secretaria do ITEGACN no período de 12 de
dezembro 2017 a 12 de janeiro de 2018, das 08h às 18h.

4. DIAS E HORÁRIO DAS AULAS
As aulas serão ministradas nas segundas, quartas e sextas-feiras, no período
matutino das 7h30min às 11h30min e no período noturno das 19h às 22h. Todas
acontecerão no ITEGO - Aguinaldo de Campos Netto (ACN).

5. CERTIFICADOS
O egresso receberá certificado de conclusão do Curso de Qualificação Profissional
em Mineração e Tratamento de Minérios, a ser expedido e registrado pelo ITEGACN de
acordo com a legislação da educação profissional e as normas do regulamento interno da
instituição, observando os critérios de aproveitamento preestabelecidos no plano de curso.

6. COMPONENTES CURRICULARES
Nº
01
02
03
04
05

Componente Curricular

CH

Geologia Geral
Mineração
Mineralogia
Beneficiamento de Minerais
Concentração de Minerais
TOTAL

60 horas
20 horas
30 horas
25 horas
25 horas
160 horas

7. AULA INAUGURAL – dia 29 de janeiro de 2018 (segunda-feira)
É imprescindível a participação do aluno na aula inaugural. O aluno que não
comparecer poderá ter sua matrícula cancelada e substituída pelo cadastro de reserva.

8. EIXO TECNOLÓGICO
Controle e Processos Industriais
Catalão, 11 de dezembro de 2017.

_____________________________________
Gislaine Carlos Carneiro de Almeida
Diretora

