Informações importantes sobre as matrículas nos Cursos do IFSC

Cursos Integrados
Os cursos Técnicos Integrados possibilitam ao aluno, numa única matrícula, cursar o
ensino médio e um curso técnico ao mesmo tempo, no IFSC.
Para ingressar no curso Técnico Integrado, o estudante deve possuir o ensino
fundamental completo ou concluí-lo até a data da matrícula.
O total de vagas por curso e turno será distribuído entre os candidatos optantes pela
Ampla Concorrência e os candidatos optantes pelo Sistema de Cotas para Escolas
Públicas brasileiras. Você pode saber mais sobre o sistema de cotas no IFSC através do
link :
https://www.ifsc.edu.br/cotas
DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
O candidato aprovado deverá, no ato da matrícula, apresentar os seguintes documentos,
original e fotocópia ou fotocópia autenticada (em função da pandemia os documentos
devem ser enviados através de link disponibilizado no próprio edital de ingresso
devendo a comprovação de veracidade ser efetuada posteriormente conforme
convocação) :
1-Ampla Concorrência
a) Carteira de Identidade e CPF
b) Uma foto 3x4, colorida e recente
c) Certificado de conclusão do ensino fundamental
d) Atestado de vacina contra a rubéola (para candidatas do sexo feminino, com idade
entre 12 e 40 anos – Lei estadual 10.196/1996);
e) Declaração de estudante menor de idade modelo disponível no link :
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/1978129/declara%C3%A7%C3%A3o+menor+
de+18+anos+edit%C3%A1vel.odt/4255dd65-f274-49d2-8362-4eda4347a85a
f)Declaração negativa de matrícula simultânea em dois ou mais cursos técnicos no IFSC,
conforme Regulamento Didático-Pedagógico do IFSC, preenchida e assinada - modelo
disponível no link :
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/758369/Tecnico_declaracao_matricula_AC_int
egrados+e+concomitantes.odt/efeff6c1-3588-4826-a645-5ec47c6de5ee

2- Sistema de Cotas para quem estudou todas as séries do ensino fundamental em
escola pública em Escolas Públicas brasileiras.
O candidato aprovado deverá, no ato da matrícula, apresentar os seguintes documentos ,
original e fotocópia ou fotocópia autenticada(em função da pandemia os documentos
devem ser enviados através de link disponibilizado no próprio edital de ingresso
devendo a comprovação de veracidade ser efetuada posteriormente conforme
convocação) :
a) Carteira de Identidade e CPF
b) Uma foto 3x4, colorida e recente
c) Certificado de conclusão do ensino fundamental
d) Histórico escolar do ensino fundamental contendo todas as séries
e) Atestado de vacina contra a rubéola (para candidatas do sexo feminino, com idade
entre 12 e 40 anos – Lei estadual 10.196/1996);
f) Declaração de estudante menor de idade modelo disponível no link :
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/1978129/declara%C3%A7%C3%A3o+menor+
de+18+anos+edit%C3%A1vel.odt/4255dd65-f274-49d2-8362-4eda4347a85a
g)Declaração negativa de matrícula simultânea em dois ou mais cursos técnicos ou
graduação no IFSC, preenchida e assinada - modelo disponível no link
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/758369/Tecnico_declaracao_matricula_cota.od
t/74730444-aada-4af4-9e29-535476758101
h) Requerimento para comprovação de renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 modelo
disponível no link:
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/1978129/Requerimento+para+comprova%C3%
A7%C3%A3o+de+renda+-+Programa+de+a%C3%A7%C3%B5es+afirmativas+-+Sistema
+de+Cotas.odt/f349d6f3-aadd-4b10-b2e8-5de3e8fea947
Enviar cópia :
1-Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada
(trabalhando ou desempregado) para todos integrantes da família maiores de 16 anos;
cópias das páginas de identificação (foto e dados pessoais) e o registro do último
contrato de trabalho e a página posterior em branco.
2-Certidão de Nascimento (para menores de 16 anos que não apresente Carteira de
Identidade)
3-Contracheques para cálculo da média da renda (meses conforme edital)
4- Declaração de rendimentos para quem é:
Autônomo
Profissional liberal
Trabalhador informal (bico)
Ajuda financeira de terceiros

Outros modelos disponíveis aqui : https://www.ifsc.edu.br/orientacoes-para-matricula
ATENÇÃO: Sempre confira a documentação para matrícula solicitada no edital.
O candidato aprovado que não apresentar a documentação completa para matrícula
permanecerá com sua matrícula condicional até sanar a pendência, assumindo o
compromisso de entregar os documentos faltantes dentro do prazo determinado pelo
câmpus (exceto laudo médico, que deverá ser entregue obrigatoriamente pelo candidato
aprovado nas cotas de pessoas com deficiência no ato da matrícula). Após o término do
prazo, caso a pendência não seja sanada, perderá o direito à vaga.

Cursos Concomitantes
Os cursos Técnicos Concomitantes possibilitam ao aluno, cursar paralelamente o curso
técnico no IFSC e o ensino médio em outra instituição, desde que haja
compatibilidade de horário.

Cursos Técnicos Subsequentes
Os cursos Técnicos Subsequentes do IFSC são destinados aos candidatos que
concluíram o ensino médio ou curso equivalente até a data de matrícula.
O total de vagas por curso e turno será distribuído entre os candidatos optantes pela
Ampla Concorrência e os candidatos optantes pelo Sistema de Cotas para Escolas
Públicas brasileiras. Você pode saber mais sobre o sistema de cotas no IFSC através do
link :
https://www.ifsc.edu.br/cotas
DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
O candidato aprovado deverá, no ato da matrícula, apresentar os seguintes documentos
original e fotocópia ou fotocópia autenticada (em função da pandemia os documentos
devem ser enviados através de link disponibilizado no próprio edital de ingresso
devendo a comprovação de veracidade ser efetuada posteriormente conforme
convocação) :
1-Ampla Concorrência
a) Carteira de Identidade e CPF
b) Uma foto 3x4, colorida e recente
c) Certificado de conclusão do ensino médio ou superior
d) Atestado de vacina contra a rubéola (para candidatas do sexo feminino, com idade
entre 12 e 40 anos – Lei estadual 10.196/1996);
e) Declaração de estudante menor de idade modelo disponível no link

https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/1978129/declara%C3%A7%C3%A3o+menor+
de+18+anos+edit%C3%A1vel.odt/4255dd65-f274-49d2-8362-4eda4347a85a

f)Declaração negativa de matrícula simultânea em dois ou mais cursos técnicos no IFSC,
conforme Regulamento Didático-Pedagógico do IFSC, preenchida e assinada - modelo
disponível no link
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/758369/Tecnico_declaracao_matricula_AC_su
bsequente.odt/57fcae6c-de08-4ff6-a967-d4c7f74a5ea8

2- Sistema de Cotas para quem estudou o ensino fundamental em Escolas Públicas
brasileiras.
O candidato aprovado deverá, no ato da matrícula, apresentar os seguintes documentos
(original e fotocópia ou fotocópia autenticada):
a) Carteira de Identidade e CPF
b) Uma foto 3x4, colorida e recente
c) Certificado de conclusão do ensino médio ou superior
d) Histórico escolar do ensino fundamental contendo todas as séries
e) Atestado de vacina contra a rubéola (para candidatas do sexo feminino, com idade
entre 12 e 40 anos – Lei estadual 10.196/1996);
f) Declaração de estudante menor de idade modelo disponível no link
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/1978129/declara%C3%A7%C3%A3o+menor+
de+18+anos+edit%C3%A1vel.odt/4255dd65-f274-49d2-8362-4eda4347a85a
g)Declaração negativa de matrícula simultânea em dois ou mais cursos técnicos no IFSC,
conforme Regulamento Didático-Pedagógico do IFSC, preenchida e assinada - modelo
disponível no link:
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/758369/Tecnico_declaracao_matricula_cota.od
t/74730444-aada-4af4-9e29-535476758101
h) Formulário para comprovação de renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 modelo
disponível no link:
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/1978129/Requerimento+para+comprova%C3%
A7%C3%A3o+de+renda+-+Programa+de+a%C3%A7%C3%B5es+afirmativas+-+Sistema
+de+Cotas.odt/f349d6f3-aadd-4b10-b2e8-5de3e8fea947
Enviar cópia :
1-Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada
(trabalhando ou desempregado) para todos integrantes da família maiores de 16 anos;

cópias das páginas de identificação (foto e dados pessoais) e o registro do último
contrato de trabalho com a página posterior em branco.
2-Certidão de Nascimento (para menores de 16 anos que não apresente Carteira de
Identidade)
3-Contracheques para cálculo da média da renda (meses conforme edital)
4- Declaração de rendimentos para quem é:
Autônomo
Profissional liberal
Trabalhador informal (bico)
Ajuda financeira de terceiros
Outros modelos disponíveis aqui : https://www.ifsc.edu.br/orientacoes-para-matricula
ATENÇÃO: Sempre confira a documentação para matrícula solicitada em edital.
O candidato aprovado que não apresentar a documentação completa para matrícula
permanecerá com sua matrícula condicional até sanar a pendência, assumindo o
compromisso de entregar os documentos faltantes dentro do prazo determinado pelo
câmpus (exceto laudo médico, que deverá ser entregue obrigatoriamente pelo candidato
aprovado nas cotas de pessoas com deficiência no ato da matrícula). Após o término do
prazo, caso a pendência não seja sanada, perderá o direito à vaga.

Cursos de Graduação
Os cursos de graduação do IFSC são destinados aos candidatos que concluíram o ensino
médio ou curso equivalente na data de matrícula.
O total de vagas por curso e turno será distribuído entre os candidatos optantes pela
Ampla Concorrência e os candidatos optantes pelo Sistema de Cotas para Escolas
Públicas brasileiras.
Não poderão concorrer às vagas reservadas ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas
os estudantes que tenham, em algum momento, cursado em escolas particulares parte
do Ensino Médio.
DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
O candidato aprovado deverá, no ato da matrícula, apresentar os seguintes documentos
original e fotocópia ou fotocópia autenticada (em função da pandemia os documentos
devem ser enviados através de link disponibilizado no próprio edital de ingresso
devendo a comprovação de veracidade ser efetuada posteriormente conforme
convocação) :
1-Ampla Concorrência
a) Carteira de Identidade e CPF

b) Uma foto 3x4, colorida e recente
c) Certificado de conclusão do ensino médio ou superior
d) Atestado de vacina contra a rubéola (para candidatas do sexo feminino, com idade
entre 12 e 40 anos – Lei estadual 10.196/1996);
e) Declaração de estudante menor de idade modelo disponível no link
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/1978129/declara%C3%A7%C3%A3o+menor+
de+18+anos+edit%C3%A1vel.odt/4255dd65-f274-49d2-8362-4eda4347a85a
f)Declaração negativa de matrícula simultânea em dois ou mais cursos técnicos no IFSC,
conforme Regulamento Didático-Pedagógico do IFSC, preenchida e assinada - modelo
disponível no link
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/1978099/Declara%C3%A7%C3%A3o+Gradua
%C3%A7%C3%A3o+AC+edit%C3%A1vel.odt/902046e9-40d3-4a9b-811c-c6876bdbd399

2- Sistema de Cotas para quem sempre estudou Escolas Públicas brasileiras.
O candidato aprovado deverá, no ato da matrícula, apresentar os seguintes documentos
original e fotocópia ou fotocópia autenticada (em função da pandemia os documentos
devem ser enviados através de link disponibilizado no próprio edital de ingresso
devendo a comprovação de veracidade ser efetuada posteriormente conforme
convocação) :
a) Carteira de Identidade e CPF
b) Uma foto 3x4, colorida e recente
c) Certificado de conclusão do ensino médio ou superior
d) Histórico escolar do ensino médio contendo todas as séries
e) Atestado de vacina contra a rubéola (para candidatas do sexo feminino, com idade
entre 12 e 40 anos – Lei estadual 10.196/1996);
f) Declaração de estudante menor de idade modelo disponível no link
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/1978129/declara%C3%A7%C3%A3o+menor+
de+18+anos+edit%C3%A1vel.odt/4255dd65-f274-49d2-8362-4eda4347a85a
g) Declaração negativa de matrícula simultânea em dois ou mais cursos técnicos no IFSC,
conforme Regulamento Didático-Pedagógico do IFSC, preenchida e assinada - modelo
disponível no link
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/1978099/Declara%C3%A7%C3%A3o+Gradua
%C3%A7%C3%A3o+Cotistas+edit%C3%A1vel.odt/1cddc1f6-1dd1-431f-85c0-868ed5a96
d5f
h) Formulário para comprovação de renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 modelo
disponível no link:

https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/1978129/Requerimento+para+comprova%C3%
A7%C3%A3o+de+renda+-+Programa+de+a%C3%A7%C3%B5es+afirmativas+-+Sistema
+de+Cotas.odt/f349d6f3-aadd-4b10-b2e8-5de3e8fea947
Enviar cópia :
1-Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada
(trabalhando ou desempregado) para todos integrantes da família maiores de 16 anos;
cópias das páginas de identificação (foto e dados pessoais) e o registro do último
contrato de trabalho com a página posterior em branco.
2-Certidão de Nascimento (para menores de 16 anos que não apresente Carteira de
Identidade)
3-Contracheques para cálculo da média da renda (meses conforme edital)
4- Declaração de rendimentos para quem é:
Autônomo
Profissional liberal
Trabalhador informal (bico)
Ajuda financeira de terceiros
Outros modelos disponíveis aqui : https://www.ifsc.edu.br/orientacoes-para-matricula
ATENÇÃO: Sempre confira a documentação para matrícula solicitada em edital.
O candidato aprovado que não apresentar a documentação completa para matrícula
permanecerá com sua matrícula condicional até sanar a pendência, assumindo o
compromisso de entregar os documentos faltantes dentro do prazo determinado pelo
câmpus (exceto laudo médico, que deverá ser entregue obrigatoriamente pelo candidato
aprovado nas cotas de pessoas com deficiência no ato da matrícula). Após o término do
prazo, caso a pendência não seja sanada, perderá o direito à vaga.

Cadastro de interesse
Se você quer ser informado, por e-mail, sempre que abrirem inscrições para um
determinado curso faça seu cadastro neste link :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerssaPw0YNYyVrxBtfRk_AjqAWOuG44way7
rOd2yHJVUb0pw/viewform

