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Curso Pró-Técnico

O estudante que cursar o Pró-Técnico precisa fazer a 

prova do vestibular para estudar no CEFET?

Sim. O Curso Pró-Técnico não dispensa o candidato do 

processo de seleção para ingresso na Instituição.

O CEFET é uma escola pública?

Sim. O CEFET é uma escola pública federal e é mantida 

com recursos públicos.

Como ingressar no CEFET?

Para estudar no CEFET é indispensável que o candidato 

seja aprovado nos processos seletivos da Instituição.

Links Úteis:

•  Edital e notícias sobre o Curso Pró-Técnico, acesse o site do 
Campus Varginha do CEFET-MG: www.varginha.cefetmg.br

•  Edital e notícias sobre o processo seletivo do CEFET-MG, acesse 
o site da Comissão Permanente de Vestibular – COPEVE:  
www.copeve.cefetmg.br
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O Curso Pró-Técnico é um curso presencial, ofertado 

anualmente, que tem como característica a revisão 

e a complementação dos conhecimentos adquiridos 

no Ensino Fundamental, buscando um maior pre-

paro dos alunos para concorrer a uma das vagas dos 

cursos técnicos integrados de nível médio oferecidos 

pelo CEFET-MG.

Público-alvo
A atividade é direcionada aos estudantes que estejam 

cursando o último ano do Ensino Fundamental, em es-

cola pública, e que estejam interessados em estudar no 

Campus Varginha do CEFET-MG.

Nº de vagas
Serão ofertadas 40 vagas.

Cronograma – Curso Pró-Técnico 2019

Etapa Período

Publicação do Edital 01/04/2019

Inscrição dos candidatos 02 a 17/05/2019

Resultado da Pré-seleção 23/05/2019

Entrega da documentação 28 a 31/05/2019

Resultado Preliminar 14/06/2019

Recursos 17/06/2019

Resultado da análise dos recursos 18/06/2019

Resultado Final 19/06/2019

Divulgação da 2ª Chamada 24/06/2019

Aula Inaugural 02/08/2019

Início do Curso Pró-Técnico 05/08/2019

Perguntas frequentes

O Curso Pró-Técnico é gratuito?

Sim. O Curso é ofertado de forma gratuita, não sendo 

cobrado nenhum valor do estudante. Também, não 

há previsão de gastos com material didático.

Estudantes bolsistas em escola particular podem 

concorrer a uma vaga no Curso?

Não. O Curso é direcionado exclusivamente aos estu-

dantes que estejam cursando o último ano do Ensino 

Fundamental em escola pública.

O estudante do Curso Pró-Técnico precisa adquirir 

o uniforme do CEFET?

Não. O estudante do Curso não tem obrigatoriedade de 

utilizar o uniforme da escola. Porém, é sugerido que 

se utilize o uniforme da escola de origem ou roupas 

neutras.

Critério de seleção
A seleção dos estudantes é exclusivamente por critérios 

socioeconômicos.

Período
O Curso será ofertado a partir de 01 de agosto até data 

próxima à realização do vestibular (ainda não divulga-

da). As aulas acontecerão no turno da tarde, de segun-

da a sexta-feira, de 13:30h às 17:00 horas.

Alimentação
O candidato selecionado para o Curso Pró-Técnico terá 

direito de usufruir do Restaurante Estudantil do Campus 

Varginha do CEFET-MG. O valor pago pelos estudantes é 

de R$1,00 por refeição no ano de 2019.

Transporte
Em definição.




