DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA ON-LINE
●

TÉCNICOS INTEGRADOS: o estudante deve possuir o ensino fundamental completo
ou concluí-lo anteriormente a data de matrícula, conforme cronograma. Não serão
realizadas matrículas de alunos que ainda estejam cursando o 9° (nono) ano do ensino
fundamental no momento da matrícula.

●

TÉCNICOS SUBSEQUENTES: o estudante deve possuir o ensino médio completo ou
concluí-lo até a data da matrícula. Não serão realizadas matrículas de alunos que ainda
estejam cursando o 3 º (terceiro) ano do ensino médio no momento da matrícula.

ATENÇÃO AO PRAZO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS
MATRÍCULA ON-LINE - 30/06/2022 a 06/07/2022
A documentação para realização do procedimento da matrícula on-line deverá ser
encaminhada por meio do formulário disponível no link: Clique aqui.
●

O candidato maior de dezoito anos alfabetizado deverá possuir título de eleitor
(conforme Lei Nº 6.236/1975).

DOCUMENTOS GERAIS (A SEREM ENVIADOS POR TODOS OS CANDIDATOS)
a) Carteira de Identidade (RG) ou Documento Nacional de Identidade (DNI) - (FRENTE
E VERSO);
b) Foto 3x4 (colorida com fundo claro e recente);
c) Certificado de conclusão do ensino fundamental (somente candidato selecionado
para curso técnico integrado);
d) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente ou diploma registrado de
curso superior (somente candidato selecionado para curso técnico subsequente);
e) Comprovante de vacinação contra a rubéola (para candidatas do sexo feminino, com
idade entre 12 e 40 anos). A comprovação deverá ser por meio da carteira de
vacinação ou atestado emitido pela unidade de saúde;
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f)

Documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar para os candidatos
brasileiros, natos ou naturalizados do sexo masculino. A obrigação para com o
Serviço Militar, em tempo de paz, começa no dia 1 de janeiro do ano em que o
cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do
ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos;

g) Título de eleitor (para candidatos brasileiros, natos ou naturalizados maiores de 18
anos)
h) Declaração de estudante menor de idade modelo disponível no link: Clique Aqui.
i)

Declaração negativa de matrícula simultânea em dois ou mais cursos técnicos no
IFSC, conforme Regulamento Didático-Pedagógico do IFSC, preenchida e assinada
- modelo
●
●
●

Ampla concorrência para curso Integrado: Clique aqui.
Ampla concorrência para curso Subsequente: Clique Aqui.
Sistema de Cotas para ambos os cursos: Clique Aqui.

SISTEMA DE COTAS PARA QUEM ESTUDOU TODAS AS SÉRIES DO ENSINO
FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS.
a) Histórico escolar do ensino fundamental contendo todos os anos/séries cursadas em
escola pública.
DOCUMENTOS COTAS (RENDA INFERIOR A 1,5 salários mínimos)
a) Requerimento para comprovação de renda per capta, preenchido com o nome de
todos que residem com o candidato, incluindo menores de idade. Requerimento
disponível no link: Clique aqui.
b) Comprovantes de renda conforme a situação de cada membro da família, referente
aos meses de março, abril e maio de 2022, (cada situação, com a respectiva
documentação necessária, está descrita no requerimento para comprovação de
renda per capta).
c) Carteira de trabalho é obrigatória para maiores de 16 anos, caso não possuir, enviar
a declaração de que não possui CTPS, modelo disponível em: Clique aqui.
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DOCUMENTOS PARA PRETOS E PARDOS
- Aguardar e-mail de convocação para banca
- Obrigatório participar da banca no dia e horário agendado
- Na banca será observado critério fenotípico, através da constatação visual do
candidato

DOCUMENTOS PARA INDÍGENAS
- Apresentar o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou a
Declaração de Pertencimento Étnico de Comunidade Indígena juntamente com
documento de identificação.

DOCUMENTOS PARA CANDIDATO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcD
a) O(s) laudo(s) deve(m) ser datado(s) com, no máximo, 1 (um) ano de antecedência
da data de apresentação no IFSC. Deve(m), ainda, conter obrigatoriamente a
assinatura e o carimbo do médico de forma legível e a descrição dos
comprometimentos em função da deficiência acompanhada do CID-10.

Instituto Federal de Santa Catarina – câmpus Itajaí
Av. Ver. Abrahão João Francisco, 3899 | Ressacada | Itajaí/SC | CEP: 88307-303
Fone:(47) 3390-1200 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0013-02

