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Bem - Vindo



Passado o natural primeiro momento de euforia, a esse novo 

momento da vida devem anteceder uma meditação e um 

compromisso. A passagem do ensino médio para o superior 

requer postura proativa do discente, bem como aumento de 

responsabilidade própria. Por outro lado, o fato de ingressar 

em uma universidade pública e gratuita gera obrigações de 

cada beneficiário para com a sociedade, tanto no sentido de 

bem aproveitar o ensino e a pesquisa quanto no de retribuir à

mesma sociedade no futuro. Tal fato acerba sua 

responsabilidade como aluno(a).



Curso Engenharia Agronômica

Duração 5 anos (10 semestres)

Modalidade Bacharelado

Área de Atuação

As atribuições profissionais do Engenheiro Agrônomo formado no IFSULDEMINAS – Campus 
Inconfidentes são definidas pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA/CREA), definidas conforme 
Resolução CONFEA no 1.010/2005, e esses profissionais exercerão as atividades constantes na 

“Tabela de Atividades” de Engenheiros Agrônomos da Classificação Brasileira de Ocupações 
divulgada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego.

Carga Horaria 

Núcleo de Conhecimento Básico = 900 Aulas
Núcleo Profissional Essencial = 2980 Aulas
Núcleo Profissional Específico = 360 Aulas

AACC (Atividades Acadêmicas Conclusão de Curso) = 120 Aulas
Trabalho de Conclusão de Curso = 80 Aulas

Estágio Supervisionado = 300 Aulas

Laboratórios

O Curso de Engenharia Agronômica do IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes, conta com 
modernos laboratórios de Física do Solo, Química e Fertilidade, Tecnologia e Processamento de 

Produtos Agropecuários, Agrimensura, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, Biotecnologia, 
Mecanização Agrícola e de Informática. O Curso conta ainda com uma Fazenda de 

aproximadamente 200 ha na qual são produzidas hortaliças gerais, culturas anuais (Basicamente 
Milho, Feijão, Soja e Sorgo) e culturas perenes (Café e frutíferas Tropicais e Temperadas) além de 

criação de animais de pequeno porte (Aves, Coelho, Peixe), médio porte (Suíno) e de grande porte 
(Bovino Leite e Corte) onde todas as atividades práticas são conduzidas nestes setores. É 

disponibilizada aos graduandos a possibilidade de visitas técnicas em propriedades e empresas 
agrícolas visando conhecer a realidade setorial.

Coordenador do Curso Cleber Kouri de Souza





O Instituto
Criado em 2008, o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul 
de Minas Gerais originou-se a partir da 

fusão de três antigas escolas 
agrotécnicas localizadas nos 

municípios de Inconfidentes, Machado 
e Muzambinho. Assim, essas três 
unidades tornaram-se campus, 
formando uma só instituição e 

assumindo um novo compromisso: o 
desenvolvimento regional por meio da 
excelência na educação profissional e 

tecnológica.

Hoje, o IFSULDEMINAS atua em diversos níveis: médio, técnico, graduação e 
pós-graduação, em 27 diferentes áreas. Possui campus também nas cidades de 
Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre, onde estão sendo investidos recursos 

na construção e reforma de prédios próprios, com infraestrutura e 
equipamentos capazes de atender a demanda de alunos. O objetivo é ampliar 

o acesso ao ensino profissionalizante nos 178 municípios de abrangência, 
beneficiando 3,5 milhões de pessoas, direta ou indiretamente.



Articulando a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, o Instituto Federal do Sul 
de Minas trabalha em função das necessidades regionais, capacitando mão-

de-obra, prestando serviços, desenvolvendo pesquisa aplicada que atenda as 
demandas da economia local e projetos que colaboram para a qualidade de 
vida da população. No campus Muzambinho, por exemplo, o laboratório de 

Bromatologia permite à comunidade atestar a qualidade da água consumida; 
em Machado, crianças com patologias cerebrais fazem tratamento gratuito 
no Centro de Equoterapia; em Inconfidentes, uma incubadora de empresas 

difunde o empreendedorismo e insere empresas no mercado.



O IFSULDEMINAS também atua na região por meio dos chamados 
"polos de rede". Os polos são unidades que funcionam em parceria 

com prefeituras municipais, permitindo a oferta de cursos nos 
locais onde o Instituto ainda não tem sede própria, como: São 

Lourenço, Conceição dos Ouros, Boa Esperança, São Gonçalo do 
Sapucaí, Cássia e outros. Ao todo, são 20 polos de ensino 

presencial ou a distância, localizados na região Sul de Minas.



Belo Horizonte ... 432 km

Brasília ............. 1132 km

São Paulo .......... 232 km

Rio de Janeiro .... 422 km

Distância em KM de Centros Nacionais



Departamentos/Setores
DDE - Departamento de Desenvolvimento Educacional

DAP - Departamento de Administração e Planejamento

Setor de Comunicação Social

CGRH - Coordenação Geral de Recursos Humanos

Setor de Compras e Licitação

Seção de Registros Acadêmicos

NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação

CGAF - Coordenação Geral de Administração e Finanças

Refeitório

CIEC



CAEACAM - Centro Acadêmico dos 
Estudantes de Engenharia 

Agronômica Carlos Magno.



O que é um C.A. 
(Centro Acadêmico) ?

Um Centro Acadêmico (CA) é uma entidade que representa todos os 

estudantes de um curso. E para representar, ele deve manter com seus estudantes 

um canal direto e permanente de contato, realizando as discussões, debates, 

palestras e reuniões de forma democrática e aberta a todos que quiserem participar. 

O CA também deve buscar formas de incentivar a participação daqueles que não 

participam, trazendo-os para as suas atividades e construção.

Dentre as funções básicas do CA está principalmente garantir o contato dos 

estudantes do curso com os órgãos de representação geral (DCEs, Executivas de 

curso e etc.). Discutir soluções para os problemas do curso (como falta de 

professores, mudanças curriculares, matérias mal planejadas), garantir que haja 

representação dos estudantes nos órgãos colegiados e departamentos, fazer a 

recepção de calouros, organizar confraternizações e fiscalizar a faculdade também 

são importantes funções de um Centro Acadêmico.

Dúvidas, Sugestões e Reclamações  
Entre em contato

CAEACAM 
caeacam.eag@if.ifsuldeminas.edu.br



Membros do 
CAEACAM

Jéssica Alves Bonamichi
(Presidente)

Raíssa Carolina Ferreira 
(Vice-Presidente)

Stela Soares Zamboin
(Primeira Secretária)

Rafael Thomaz Serone 
(Segundo Secretário)

Mariana Moreira
(Tesoureira Geral)

Giovani José Antônio 
(Tesoureiro Auxiliar)

Rafael Mota de Carvalho
(Suplente).



Curta a página do CAEACAM 





- Biologia Celular (60 aulas)

- Cálculo I (80 aulas)

- Desenho Técnico (60 aulas)

- Ecologia (40 aulas)

- Física Geral (60 aulas)

- Informática Básica (40 aulas)

- Introdução a Agronomia (40 aulas)

- Química Geral (60 aulas)

- Agrometeorologia e Climatologia (60 aulas)

- Cálculo II (80 aulas)

- Geologia e Mineralogia (60 aulas)

- Iniciação Científica (60 aulas)

- Microbiologia Geral (60 aulas)

- Morfologia, Sistemática e Taxonomia Vegetal (60 aulas)

- Química Analítica (60 aulas)

- Zoologia Geral (60 aulas)

- Estatística Básica (60 aulas)

- Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos (60 aulas)

- Produção Animal I (Animais de pequeno porte) (60 aulas)

- Química Orgânica (60 aulas)

- Redação Técnica Científica (60 aulas)

- Topografia Básica (60 aulas)

- Bioquímica (60 aulas)

- Entomologia Geral (60 aulas)

- Construções Rurais e Ambiências (60 aulas)



- Fitotecnia I (Olericultura) (60 aulas)

- Estatística Experimental (60 aulas)

- Fertilidade do Solo (80 aulas)

- Fitopatologia Geral (60 aulas)

- Planimétrica e Altimetria (60 aulas)

- Produção Animal II (Animais de médio porte) (60 aulas)

- Adubos e Adubações (80 aulas)

- Entomologia Aplicada (60 aulas)

- Fisiologia Vegetal (60 aulas)

- Fitopatologia Aplicada (60 aulas)

- Genética (60 aulas)

- Mecanização Agrícola I (60 aulas)

- Produção Animal III (Animais de grande porte) (60 aulas)

- Sensoriamento Remoto e Fotointerpretação (60 aulas)

- Hidrologia (60 aulas)

- Fenômenos de Transporte (60 aulas)

- Física do Solo (60 aulas)

- Mecanização Agrícola II (60 aulas)

- Melhoramento Genético (60 aulas)

- Nutrição Mineral de Planta (60 aulas)

- Produção Animal IV (Alimentos e Alimentações) (60 aulas)

- Sistema de Informações Geográficas na Agricultura (60 aulas)

- Tecnologia de Aplicação e Defesa Fitosanitária (60 aulas)

- Administração e Planejamento Rural (60 aulas)

- Biotecnologia (60 aulas)



- Fitotecnia II (Culturas Anuais) (60 aulas)

- Hidráulica (60 aulas)

- Manejo e Conservação do Solo e da Água (60 aulas)

- Processamento de Produtos Agropecuários (60 aulas)

- Agricultura de Precisão (60 aulas)

- Fitotecnia III (Oleaginosas) (60 aulas)

- Fitotecnia IV (Fruticultura) (60 aulas)

- Irrigação e Drenagem (80 aulas)

- Legislação Agrária e Ambiental (60 aulas)

- Matéria Orgânica e Microbiologia do Solo (60 aulas)

- Silvicultura (60 aulas)

- Tecnol. de Pós Colheita de Prod. Agropecuários (60 aulas)

- Agroecologia (60 aulas)

- Energia na Agricultura (60 aulas)

- Fitotecnia V (60 aulas)

- Desenho Técnico (60 aulas)

- Ecologia (40 aulas)

- Perícias e Certificações Agronômica (60 aulas)

- Plantio Direto (60 aulas)

- Receituário Agronômico e Deontologia (60 aulas)

- Extensão Rural e Sociologia (60 aulas)

- TCC I - Projeto (40 aulas)

- Tecnologia de Produção de Mudas e Sementes (60 aulas)

- Atividades Complementares (120 aulas)

- Estágio Supervisionado Externo (300 aulas)

- TCC II - Artigo (40 aulas)



Portal 
IFSULDEMINAS - Inconfidentes



Biblioteca - Afonso Arinos de Melo Franco

A biblioteca do IFSULDEMINAS- Campus Inconfidentes presta uma homenagem ao professor de história e 
famoso literato "Afonso Arinos de Melo Franco". Afonso Arinos nasceu em Paracatu-MG, teve papel pioneiro 

nas tendências regionalistas na literatura brasileira, pela orientação que prevaleceu em seus contos, 
decorrentes de vivência em contato com o meio. Formado em Direito (1889) em São Paulo, fixou-se depois 
em Ouro Preto-MG, onde lecionou história do Brasil no Liceu Mineiro e fundou a Faculdade de Direito de 
Minas Gerais. Membro da Academia Brasileira de Letras (1901), morou no fim da vida em Paris, mas sem 
desligar-se das raízes interioranas brasileiras, morrendo inclusive a bordo, durante uma viagem de visita a 

sua terra. Suas mais importantes publicações foram: Pelo sertão (1898), Os jagunços (1898) e a coletânea de 
artigos Notas do dia (1900). Postumamente ainda foram publicadas: O contador de diamantes (1917), Lendas 

e tradições brasileiras (1917), O mestre de Campo (1918) e os contos Histórias e paisagens (1921).

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

07:00 às 22:00 - Segunda à Sexta

08:00 às 12:00 - Sábado

Acervo Geral: livros, obras de referência 

(enciclopédias e dicionários), periódicos (boletins, 

folhetos e revistas).

Acervo Especial: multimídias (cd, dvd e fitas de 

vídeos) e trabalhos acadêmicos (dissertações de 

mestrado, teses e monografias).



SEÇÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS - SRA

A Seção de Registros Acadêmicos - SRA é um órgão de apoio e está 

subordinada ao Departamento de Desenvolvimento Educacional - DDE 

do Câmpus Inconfidentes. É responsável pelo controle, verificação, 
registro e arquivamento da documentação da vida acadêmica do aluno.

Objetivo Geral: Adequar e orientar os procedimentos 

operacionais da Seção de Registros Acadêmicos 
para garantir a qualidade nos serviços oferecidos.

SRA compete:

- Organizar e manter atualizado a pasta individual do aluno que contêm todos os arquivos de 

documentos discentes entregue à Instituição;

- Receber protocolos acadêmicos referentes à solicitações discentes

- Dar andamento às solicitações discentes;

- Emitir documentação referente à vida acadêmica do aluno;

- Manter atualizado o Sistema Acadêmico - SA.

(35) 3464 - 1437
secretariasuperior@ifs.ifsuldeminas.edu.br

www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/deptosetores/secretaria-academica-cursos-superiores

De segunda a sexta-feira: 7h às 11h, das 13h às 17h e das 18h às 22h

Sábados (letivos) - 8h às 12h.

Encontre o Manual do aluno na página da web



Uma Incubadora é um mecanismo que 
estimula a criação e o 

desenvolvimento de micro e pequenas 
empresas industriais ou de prestação 
de serviços, de base tecnológica ou de 

manufaturas leves por meio da 
formação complementar do 

empreendedor em seus aspectos 
técnicos e gerenciais e que, além 

disso, facilita e agiliza o processo de 
inovação tecnológica nas micro e 

pequenas empresas. 

Para tanto, conta com um espaço físico especialmente construído ou adaptado para 
alojar temporariamente micro e pequenas empresas industriais ou de prestação de 

serviços e que, necessariamente, dispõe de uma série de serviços e facilidades

Para mais informações:
http://incetec.ifs.ifsuldeminas.edu.br/



- Identificar oportunidades de estágio junto às empresas;
- Cadastro e celebração convênios com as empresas concessoras de estágio e celebrar Termo de 
Compromisso entre as partes;
- Proceder ao encaminhamento às empresas dos estudantes candidatos ao estágio;
- Prestar serviços administrativos de cadastramento de estudantes, levantamento das áreas mais indicadas 
e das ofertas existentes para estágio;
- Fornecer ao estagiário informações sobre os aspectos legais e administrativos a respeito das atividades de 
estágio;
- Supervisionar os documentos emitidos e recebidos pelos estagiários, definir e divulgar, juntamente com a 
Coordenação de Curso, datas limites para entrega dos relatórios;
- Convocar o estagiário, sempre que necessário, a fim de solucionar problemas pertinentes ao estágio;
- Protocolar relatório de estágio e encaminhar toda documentação de estágio à Seção de Registros 
Escolares para fins de expedição de diplomas e arquivo;
- Coordenar visitas técnicas e formular cadastro para registro de eventos/projetos;
- Acompanhar os egressos e encaminhar os mesmos ao mercado de trabalho;
- Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Diretor-Geral.

COORDENADORIA DE 

INTEGRAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE - CIEC

Para mais informações:
http://www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/extensao/ciec

(35) 3464-1208



Sistema acadêmico 
do aluno

Através do sistema acadêmico do aluno, você 
terá acesso ao seu rendimento (matérias sendo 

cursadas, notas e médias)

Também poderá realizar a 
rematrícula on-line de forma 

rápida e simples



• O Programa de Assistência Estudantil constitui-se em um conjunto de ações destinado a todos os 
estudantes regularmente matriculados em ensino profissional técnico de nível médio e de graduação, nos 
cursos presenciais e a distância do IFSULDEMINAS. O objetivo é contribuir na inserção, permanência e na 
melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e 
evasão.

• Este Programa destina-se, principalmente aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica 
e, dentre os critérios de seleção dos estudantes, leva-se em conta o perfil socioeconômico dos alunos e a 
realidade apresentada pela demanda na Instituição.

• No IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes, uma das principais ações é o Programa Bolsa Alimentação em 
que os estudantes do ensino superior poderão solicitar sua inserção no Programa através do 
preenchimento da Ficha de Inscrição e da apresentação dos documentos solicitados em edital publicado 
semestralmente. Após a análise das solicitações realizada pela Assistente Social do Campus, o estudante 
receberá uma carteirinha que o permitirá realizar as refeições servidas em nosso Refeitório diariamente 
durante o período letivo.

Assistência Estudantil

Auxílio Participação em Eventos Acadêmicos

Auxílio Financeiro

Programa Bolsa Alimentação

Para mais informações:
www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/paginas-exclusivas/473-assistencia-estudantil



O restaurante do Câmpus Inconfidentes, administrado pelo Setor de Alimentação e 

Nutrição (SAN), recém criado, tem oferecido à comunidade do câmpus cinco refeições 

diárias, atendendo, em média, 1500 pessoas diariamente. Com o crescimento do 

número de usuários e levando-se em conta a participação da comunidade foi instituída, 

pela Direção Geral, uma comissão para elaboração de normas de utilização do 
refeitório.

Os alunos do ensino superior tem direito de usufruir do 
Restaurante no horário do almoço e jantar, desde que 

possua uma carteirinha alimentação fornecida através do 
auxilio alimentação ou tendo um ticket que pode ser 

adquirido na cooperativa próximo ao local ou na recepção 
na fazenda.

Almoço: 11:00 - 12:00 
Jantar: 18:00 - 19:00



Localizada no prédio principal, está a serviço dos 
alunos do ensino superior em casos de 

emergências.

Funcionamento de 
Segunda à Sexta.

07:00 – 11:00
13:00 – 17:00
19:00 – 22:00









CALENDÁRIO ACADÊMICO E HORÁRIOS

Disponíveis em:
www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/calendario-academico



Informações : Site IFSULDEMINAS – Inconfidentes
Arte e Desenvolvimento : Rafael Thomaz Serone


