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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO COPESE

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2020
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – EAD – ITUIUTABA, PARACATU,
PATROCÍNIO, UBERLÂNDIA E UBERLÂNDIA CENTRO 2020/1
INFORMATIVO DE MATRÍCULA
A matrícula para os candidatos da 7ª chamada (referente ao resultado definitivo),
independentemente da localidade, será somente online, sendo responsabilidade do candidato o
preenchimento dos dados solicitados na matrícula e o envio das informações conforme link abaixo.
O link estará disponível do dia 27/07 até as 23h59 horas do dia 30/07/2020 na página do processo
seletivo.
1. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
1.1. O link para envio de documentos somente ficará disponível durante o período de 8h do dia
27/07/2020
até
as
23h59
horas
do
dia
30/07/2020
no
site
https://iftm.edu.br/copese/solicitacaomatricula.php?psId=Hc\yzEzMSCRJ396YN! em “Solicitação de
Matrícula”.
1.2. Segue abaixo os documentos solicitados para matrícula e que devem ser digitalizados
individualmente no formato PDF, JPEG ou JPG, de forma legível e enviados do dia 27/07 até as
23h59 horas do dia 30/07/2020
- Uma foto 3x4, atual.
- Cópia da Carteira de Identidade (RG);
- Cópia da Certidão de Nascimento ou casamento;
- Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Cópia do comprovante de escolaridade exigido no pré-requisito do quadro do item 2.1 (histórico
escolar do ensino fundamental/médio), conforme o caso.
- Autorização dos pais/responsáveis para menores de 18 anos. (modelo do Anexo I).
- Ficha cadastral do Anexo III deste Informativo de Matrículas.
- Certificado de reservista, para pessoas maiores de 18 anos e do sexo masculino.
- Para candidatos da Reserva de Vagas, declaração de não estar matriculado em outro curso FIC
(modelo do Anexo IV).
1.3. Conforme edital nº 013/2020, o candidato que, por ventura, encaminhar por equívoco, documento
ilegível, terá prazo de 3 dias corridos a partir da data da análise dos documentos pelo Registro
Acadêmico do Campus para reenviar o documento de forma legível. Neste caso, o candidato terá, dentro
destes 3 dias, uma única chance para reenvio destes documentos, mesmo que dentro do prazo de
matrículas.
1.3.1. No caso do subitem anterior, será enviado um e-mail ao candidato informando do indeferimento
daquele documento ilegível e este deverá acessar novamente o sistema de solicitação de matrícula,
dentro do prazo de três dias corridos a contar da data do e-mail enviado pelo IFTM, para realizar novo
envio do documento de forma legível.
1.3.2. O candidato é responsável por acompanhar, tanto na página de solicitação de matrícula como no
seu e-mail cadastrado na inscrição, a situação de sua matrícula.O IFTM não se responsabilizará no caso
de o candidato perder o prazo para reenvio de documentos considerados ilegíveis, ou enviar documento
ilegível novamente

1.3.3. O candidato que não enviar o documento no prazo do subitem 1.3.1 de forma legível, ou enviálo novamente de forma ilegível, terá sua matrícula indeferida e perderá o direito à vaga.
1.3.4. Os documentos enviados pelos candidatos na solicitação de matrícula serão analisados pelo
Registro Acadêmico do respectivo Campus para o devido parecer sobre o deferimento ou
indeferimento da matrícula.
1.3.5. No caso de indeferimento de matrícula por não preenchimento de pré-requisito, o candidato terá
prazo de 2 dias corridos a contar da decisão do indeferimento para recorrer administrativamente,
enviando o recurso por e-mail para: documentos@iftm.edu.br com o assunto “Recurso contra
indeferimento de matrícula – cursos FIC” e explicitando as razões pelas quais sua matrícula deveria ser
deferida, conforme itens do Edital nº 013/2020.

ATENÇÃO:
•

Não haverá atendimento presencial aos candidatos para matrícula, só haverá atendimento para
dúvidas por meio do e-mails que seguem:

ITUIUTABA

E-MAIL PARA
INFORMAÇÕES SOBRE
DOCUMENTAÇÃO DE
MATRÍCULA
matriculas.itb@iftm.edu.br

PARACATU

matriculas.ptu@iftm.edu.br

PATROCÍNIO

matriculas.ptc@iftm.edu.br

UBERLÂNDIA

matriculas.udi@iftm.edu.br

UBERLÂNDIA CENTRO

matriculas.udicentro@iftm.edu.br

CAMPUS

•

Caso a escola onde o candidato for solicitar a declaração ou histórico estiver fechada, sugerimos que
procurem a secretaria municipal de Educação (para escolas municipais) e SREs (para as escolas
estaduais)

COPESE, 27/07/2020.

NA PÁGINA SEGUINTE, MODELOS DE DOCUMENTOS.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

ANEXO I
Autorização de matrícula dos responsáveis para menores de 18 anos

Nome do estudante:
(candidato)

Eu,_______________________________________________________________________________, portador do
RG _____________________________ e CPF ________________________________, responsável pelo o estudante
supracitado, autorizo-o a fazer sua matrícula no curso _________________________ do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba, concordando com os termos do edital em
questão.

______________________, _________ de ______________________ de 2020.

____________________________________________________
Assinatura do responsável

OBS: O candidato poderá transcrever o conteúdo deste anexo de forma legível, caso não tenha como imprimir
o documento e assinar.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

ANEXO II
Em papel timbrado

(Modelo para candidatos que não possuem o Histórico escolar)

DECLARAÇÃO DE ESTUDOS
(Ensino fundamental)

Declaramos para os devidos fins que
filho de
e de

, concluiu o Ensino fundamental

nesta instituição de ensino.
Por ser verdade, firmo a presente declaração.

,

de

de

.

Assinatura do Diretor ou responsável pela secretaria e carimbo
Ou

DECLARAÇÃO DE ESTUDOS
(Ensino médio)

Declaramos para os devidos fins que
filho de
e de

, concluiu o Ensino Médio nesta

instituição de ensino.
Por ser verdade, firmo a presente declaração.
,

de

de

Assinatura do Diretor ou responsável pela secretaria e carimbo

.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

ANEXO III - FICHA CADASTRAL
(para ser enviada preenchida juntamente com a documentação de matrícula)

1- Nome completo:________________________________________________
2 – Nome social:__________________________________
3- Sexo: ( ) F ( ) M 4 – CPF: ______________________ 5- RG: __________________ Órgão Expedidor:
_________________
5- Endereço:_______________________________________Nº___________Complemento: _________________________
CEP: ______________________Cidade: _________________________________________ Estado:
____________________
7 - Telefone para contato: ( )______________ Celular: ( )_______________
8 – E-mail:_____________________________________
9 - Menor de Idade: ( ) SIM ( ) Não
Sé é menor de idade responda:
Nome do Responsável legal:______________________________________________________________________________
CPF:_________________________________ Sexo: ( ) F ( ) M
Grau de parentesco: ( ) Avô/Avó ( ) Mãe/Pai ( ) Irmão/Irmã ( ) Tio/Tia ( ) Tutor Legal ( ) Outro
Endereço do responsável legal caso seja diferente do endereço do
menor:__________________________________________________
Nº_____ Complemento:
____________________CEP:__________________Cidade:______________________Estado:_____________
Telefone para contato: ( )__________________________ Celular: ( )_____________________
10- Escolaridade:
(
(
(
(
(
(
(

) Ensino fundamental I ( 1º ao 5º ano) – Incompleto
) Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano ) – Incompleto
) Ensino fundamental II (6º ao 9º ano) – Completo
) Ensino Médio Incompleto
) Ensino Médio Completo
) Ensino Superior Incompleto
) Ensino Superior Completo

11- Possui deficiência: ( ) SIM ( ) Não
Se possui alguma deficiência marcar qual:
( ) Deficiência Intelectual
( ) Deficiência Física
( ) Deficiência Auditiva
( ) Surdez
( ) Baixa Visão
( ) Cegueira
( ) Surdocegueira
( ) Outra

12- Cor da pele e/ou raça: ( ) Amarela ( ) Branca ( ) Parda ( ) Preta ( ) Indígena ( ) Sem declaração
13- Número do Certificado de Reservista (OBRIGATÓRIO para pessoas do Sexo Masculino, maiores de 18 anos):
_____________________________ Data de Emissão: ____/____/________ (É obrigatório também encaminhar a Foto do
documento ou o documento digitalizado).
14 -Você ou sua família recebe auxílio financeiro de algum programa de transferência de Renda?
( ) Bolsa Família
( ) BPC - Benefício de Prestação Continuada
( )Outros:
( ) Não recebemos nenhum tipo de auxílio financeiro.
Se marcou OUTROS na questão anterior, descreva qual auxílio
recebe:____________________________________________________
Informar o Número do NIS/PIS (Somente para quem recebe algum auxílio financeiro de programa de transferência de
renda): _______________________
15- Pertence à População do Campo?
( ) Trabalhador Extrativista
( ) Trabalhador Silvicultor
( ) Trabalhador Pescador

( ) Trabalhador Aquicultor
( ) Trabalhador Agricultor Familiar
( ) Não Pertenço à População do Campo
16 - Está desempregado? ( ) SIM ( ) Não
17- Está recebendo Seguro-desemprego? ( ) SIM ( ) Não
Informar nºdo NIS/PIS se estiver recebendo seguro-desemprego:_________________________

18 -É membro de Povo Indígena? ( ) SIM ( ) Não
Se marcou sim na pergunta anterior, escreva o nome do povo indígena conforme a FUNAI: __________________________
19- É membro de comunidade Quilombola? ( ) SIM ( ) Não
Se marcou sim na pergunta anterior, escreva o nome da comunidade Quilombola:__________________________________
______________

_____________________________________
_____________________________________________________
Assinatura do candidato

Assinatura do responsável legal, para candidato menor de idade

OBS: O candidato poderá transcrever o conteúdo deste anexo de forma legível, caso não tenha como imprimir
o documento e assinar.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE NÃO ESTAR MATRICULADO EM OUTRO CURSO FIC
(SOMENTE PARA CANDIDATOS DA RESERVA DE VAGAS)

Eu,

, aprovado no Instituto

Federal do Triângulo Mineiro - IFTM para o Curso de

, Campus
, declaro não estar matriculado em outro curso FIC..

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

,

de

de

.

Assinatura legível

OBS: O candidato poderá transcrever o conteúdo deste anexo de forma legível, caso não tenha como imprimir
o documento e assinar.

