DECLARAÇÃO – CURSOS SUPERIORES
(para estudantes selecionados pela ampla concorrência)

EU,___________________________________________________________,

abaixo

assinado(a),

nascido(a) em ____/____/_____, portador(a) da cédula de identidade nº____________________,
órgão expedidor ____________, Título de Eleitor nº _____________________________, CPF n°
___________________________, Documento Militar nº

(para sexo masculino)

___________________, sob

as penas da lei (Decreto-Lei n° 2.848/1940, Art. 299, falsidade ideológica), DECLARO QUE:
1 - NÃO estou matriculado em outro curso de graduação do IFSC, NÃO sou aluno de graduação em
outra instituição pública de ensino superior e NÃO estudo com bolsa do PROUNI, nos termos da Lei
n° 12.089/2009.
2- (

) Concluí o Ensino Médio e apresentei o Certificado/Diploma no ato da matrícula.

3- (

) Concluí o Ensino Médio (EM) e NÃO apresentei o Certificado/Diploma no ato da matrícula,

mas apresentei o documento comprobatório de Conclusão de Curso e o documento comprobatório de
que meu Certificado de EM/Diploma está em fase de elaboração. Estou ciente de que a homologação
da minha matrícula no IFSC está condicionada à entrega de todos os documentos constantes no
Edital de Ingresso. Apresentarei o Certificado de EM/Diploma em até 90 dias a contar da data da
matrícula, salvo prazo diverso informado pela Instituição emissora do documento limitado a seis
meses. Estou ciente de que a minha matrícula permanecerá condicional e somente será efetivada
mediante a apresentação dos referidos documentos e, em caso de não cumprimento do disposto,
minha matrícula será cancelada.
4 - Estou inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, cujo número foi informado
por mim acima, nos termos da IN RFB nº 1548/2015, Art. 3°, Inciso IV.
5 - Aplicável apenas a candidato(a) maior de 18 anos: Possuo Título de Eleitor, cujo número foi
informado por mim acima, nos termos da Lei n° 6.236/1975, Art. 1°.
6 - Aplicável apenas a candidato do sexo masculino maior de 18 anos: Estou em dia com o Serviço
Militar, cujo número de documento foi informado por mim acima, conforme a Lei Nº 4.375/1964, Art.
74, alínea d.
7 - Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas na Lei e
minha matrícula poderá ser cancelada.
______________________________, _________ de _____________________ de 20___.
Local e data

_________________________________________
Assinatura do candidato ou responsável

