Registro Acadêmico – EAD IFPR 2017
FICHA DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO ACADÊMICO
Cursos Técnicos Subsequentes na Modalidade a Distância
Nome do candidato: ______________________________________________________________________
Categoria: _____ Curso:___________________________________________________________________
Polo: __________________________________________________________________________________
1.

Check List da Documentação Geral (para todos os candidatos)

DOCUMENTOS PESSOAIS – Todas as Categorias (C1 a C12)
( ) 01 fotocópia autenticada da Cédula de Identidade ou cópia simples mediante apresentação do original, a ser
atestada por servidor público (CONFERE COM O ORIGINAL – com nome completo, assinatura e matrícula do servidor).
Para os estrangeiros, o Registro Nacional de Estrangeiro – RNE (dentro da validade), ou protocolo de solicitação do
RNE acompanhado de documento de identificação com foto, expedido pelo país de origem; passaporte; bem como a
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia);
( ) 01 fotocópia autenticada do CPF ou documento oficial que contenha o número do CPF ou comprovante de situação
cadastral do CPF (obtido na página virtual www.receita.fazenda.gov.br), ou cópia simples mediante apresentação do
original, a ser atestada por servidor público (CONFERE COM O ORIGINAL – com nome completo, assinatura e matrícula
do servidor);
( ) 01 fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou de Casamento, ou cópia simples mediante apresentação
do original, a ser atestada por servidor público (CONFERE COM O ORIGINAL – com nome completo, assinatura e
matrícula do servidor);
( ) 01 via impressa da Certidão de Quitação Eleitoral, (obtida em qualquer Cartório Eleitoral e também pela Internet:
www.tse.jus.br);
( ) 01 fotocópia autenticada do Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino com
idade entre 18 (dezoito) anos e 45 (quarenta e cinco) anos, exceto indígenas), ou cópia simples mediante
apresentação do original, a ser atestada por servidor público (CONFERE COM O ORIGINAL – com nome completo,
assinatura e matrícula do servidor);
( ) 01 Comprovante de Residência (preferencialmente energia elétrica ou, na falta desse, água ou telefone);
( ) 01 foto 3x4 colorida recente.
DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE – Todas as Categorias (C1 a C12)
( ) Uma fotocópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, ou cópia simples mediante a
apresentação do original, a ser atestada por servidor público (CONFERE COM O ORIGINAL – com nome completo,
assinatura e matrícula do servidor).
No caso de documentos oriundos de escolas do exterior, incluir:
( ) Declaração de Equivalência de Estudos, conforme Deliberação nº 09/01 do Conselho Estadual de Educação do
Paraná, ou legislação própria de cada estado brasileiro. Para quem realizou seus estudos nos seguintes países:
Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela deverão apresentar os documentos de conclusão do ensino médio
autenticado pela embaixada brasileira do país de origem.
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2. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME A CATEGORIA DE CONCORRÊNCIA
Além dos documentos descritos no item 1. Documentação Geral, o candidato deverá trazer a documentação referente
a sua categoria de concorrência:
Vagas reservadas para candidatos de escola pública e renda igual ou INFERIOR
a 1,5 salário mínimo per capita – Categorias C1 a C4
( ) 01 fotocópia autenticada do histórico escolar ou fotocópia simples mediante apresentação do original (CONFERE
COM O ORIGINAL – com nome completo, assinatura e matrícula do servidor), a fim de comprovar que cada uma das
séries de seus estudos de Ensino Médio foi cursada com aprovação em Escola Pública ou certificação emitida por
meio de exames certificadores realizados por instituições públicas, como, por exemplo, ENEM, ENCCEJA ou exames
realizados pelos sistemas públicos de ensino;
( ) Fotocópias autenticadas dos comprovantes de renda aceitos ou fotocópia simples mediante apresentação do
original (CONFERE COM O ORIGINAL – com nome completo, assinatura e matrícula do servidor), listados no Anexo III
do Edital IFPR nº 17/2017;
( ) Declaração de Renda Bruta Familiar (Anexo IV do Edital IFPR nº 17/2017), contendo informações sobre os
integrantes que moram na residência e/ou contribuem para o sustento da família.
( ) No caso de integrantes a partir de 18 anos que não possuam renda, a declaração – Não possui Renda Mensal encontra-se no Anexo V do Edital IFPR nº 17/2017.
( ) Declaração de que não possui escolaridade de nível superior (Anexo VI do Edital IFPR nº 17/2017);
Vagas reservadas para candidatos de escola pública e renda igual ou SUPERIOR
a 1,5 salário mínimo per capita – Categorias C5 a C8
( ) 01 fotocópia autenticada do histórico escolar ou fotocópia simples mediante apresentação do original (CONFERE
COM O ORIGINAL – com nome completo, assinatura e matrícula do servidor), a fim de comprovar que cada uma das
séries de seus estudos de Ensino Médio foi cursada com aprovação em Escola Pública ou certificação emitida por
meio de exames certificadores realizados por instituições públicas, como, por exemplo, ENEM, ENCCEJA ou exames
realizados pelos sistemas públicos de ensino;
( ) Declaração de que não possui escolaridade de nível superior (Anexo VI do Edital IFPR nº 17/2017);
Vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas – Categorias C1, C2, C5, C6, C9 e C10
( ) Autodeclaração de que é de cor preta ou parda (Anexo VII do Edital IFPR nº 17/2017)
OU
( ) Autodeclaração de que pertence ao grupo indígena (Anexo VIII do Edital IFPR nº 17/2017)
Vagas reservadas para candidatos com deficiência – Categorias C1, C5 e C11
( ) Atestado ou laudo médico atualizado de profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina –
CRM, no qual se atesta a espécie, grau ou nível da deficiência declarada, com referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID.

Diretoria de Educação a Distância – Instituto Federal do Paraná
Ficha de documentação para Registro Acadêmico
Página 2 de 3

IMPORTANTE: O candidato que, no ato do registro acadêmico, mediante justificativa comprovada, não apresentar
determinado documento, exceto o comprovante de escolaridade exigido para ingresso no curso, preencherá
Formulário de Documentos Faltantes, sendo fornecido a ele um prazo de 1 (um) dia útil para a entrega da referida
documentação. Após esse prazo, não ocorrendo a entrega do documento faltante, o candidato não terá seu Registro
Acadêmico efetivado.
Declaro que recebi a documentação acima em ______/________/2017.

______________________________________________
Assinatura e carimbo do servidor público.

*Anexar esta ficha ao envelope de documentos do estudante.
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REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
CURSOS TÉCNICOS DA OFERTA 2017/2019
CURSO TÉCNICO EM
( ) ADMINISTRAÇÃO
( ) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
( ) LOGÍSTICA

( ) MEIO AMBIENTE
( ) SEGURANÇA DO TRABALHO
( ) SERVIÇOS PÚBLICOS

ALUNO
NOME:_______________________________________________________________________
NOME DA MÃE:________________________________________________________________
NOME DO PAI:_________________________________________________________________
ENDEREÇO:________________________________________________________ Nº:________
COMPLEMENTO:_______________________________________________________________
BAIRRO:_____________________________________________ CEP:____________-_________
CIDADE:_______________________________________________________________ UF:____
FONE 1: (___) ___________________________ FONE 2: (___) __________________________
CIDADE DE NASCIMENTO:_________________________________ DATA:___/___/__________
SEXO:_____________________________ NACIONALIDADE:____________________________
ESTADO CIVIL: ( ) SOLTEIRO ( ) CASADO ( ) DIVORCIADO ( ) OUTRO:_____________________
ESCOLARIDADE
( ) ENSINO MÉDIO
( ) TÉCNICO
( ) GRADUAÇÃO INCOMPLETA
( ) GRADUAÇÃO COMPLETA
( ) PÓS-GRADUAÇÃO

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
( ) NÃO
( ) SIM – AUDITIVA
( ) SIM – FÍSICA/MOTORA
( ) SIM – VISUAL ( ) AMPLIAÇÃO
( ) TRADUÇÃO EM BRAILE

DOCUMENTAÇÃO
Nº RG: __________________________________ DATA DA EMISSÃO:___/___/_____
ÓRGÃO EXPEDIDOR:_____________________________________________________________
Nº CPF:__________________________________
EMAIL:_______________________________________________________________________
DECLARO para os devidos fins, que as informações contidas neste documento e seus anexos
são verdadeiras, sob as penas da Lei.
_________________________________________
LOCAL E DATA
_________________________________________
ASSINATURA DO ESTUDANTE

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Diretoria de Educação a Distância
Av. Senador Salgado Filho, 1.200 – Bairro Guabirotuba - Curitiba - PR | CEP 81510-000 | Brasil
Tel. +55 41 3535 1800 | www.ead.ifpr.edu.br

AUTORIZAÇÃO

Eu __________________________________________________, RG __________________,
CPF: ____________________________________estudante do curso técnico subsequente em

( ) ADMINISTRAÇÃO

( ) MEIO AMBIENTE

( ) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

( ) SEGURANÇA DO TRABALHO

( ) LOGÍSTICA

( ) SERVIÇOS PÚBLICOS

autorizo o Instituto Federal do Paraná a proceder a divulgação de imagens, fotos, depoimentos,
trabalhos pedagógicos meus ou por mim realizados nos meios de comunicação que forem
necessários para a divulgação dos cursos e do Instituto Federal do Paraná (jornais, revistas,
mídias sociais, TV, rádio, etc.).

Data : _____/_____/________

Assinatura do Estudante

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Diretoria de Educação a Distância
Av. Senador Salgado Filho, 1.200 – Bairro Guabirotuba - Curitiba - PR | CEP 81510-000 | Brasil
Tel. +55 41 3535 1800 | www.ead.ifpr.edu.br

REGISTRO ACADÊMICO - COMPROVANTE DE REQUERIMENTO
Declaro que o(a) candidato(a) abaixo identificado(a) compareceu ao Registro Acadêmico no curso para
o qual foi aprovado(a), regido pelo Edital nº 017/2017.
DADOS DO ESTUDANTE:

Nome : ________________________________________________________________________
RG: __________________ CPF: ______.______.______-____ Polo: _______________________
Curso Técnico Subsequente em:
( ) Administração

( ) Agente Comunitário de Saúde

( ) Logística

( ) Meio Ambiente

( ) Segurança do Trabalho

( ) Serviços Públicos

PERÍODO DE INGRESSO: 2017 – SEMESTRE: 2º
MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA/COTA: (

TURNO:NOTURNO

)

C1 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com
deficiência, com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;
C2 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas;
C3 - Candidatos com deficiência, com renda igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo per capita e que tenham cursado integralmente o ensino médio
em escolas públicas;

C4 - Demais candidatos, com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
per capita e que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas;

C5 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com
deficiência, com renda superior a 1,5 salário mínimo per capita e que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;

C6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda superior a
1,5 salário mínimo per capita e que tenham cursado integralmente o ensino médio
em escolas públicas;

C7 - Candidatos com deficiência, com renda superior a 1,5 salário mínimo per capita e
que tenham cursado

C8 - Cemais candidatos, com renda superior a 1,5 salário mínimo per capita e que
tenham cursado
C9 – Candidatos autodeclarados pretos ou pardos;
C10 – Candidatos autodeclarados indígenas;
C11 – Candidatos com deficiência;
C12 – Concorrência geral.

O(a) candidato(a) fica ciente de que a entrega da documentação para o Registro Acadêmico não caracteriza
situação de aluno(a) regular no IFPR. O deferimento do Registro Acadêmico está condicionada à análise pela
Secretaria Acadêmica da documentação entregue pelo(a) candidato(a) e pela realização da confirmação da
matrícula.
A confirmação de matrícula deverá ser realizada pelo(a) aluno(a) na aula, conforme Calendário Acadêmico.

Data: ______/______/__________

Recebido por :

______________________________________
Assinatura e carimbo do Servidor
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