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Nome completo da/o candidata/o: Data de nascimento: 

Nome social da/o candidata/o: Sexo: 

Nacionalidade: 

( ) Brasileira 

( ) Brasileira - nascido/a no exterior ou 

naturalizado/a 

Se estrangeira/o, qual país de origem: 

Naturalidade (município/):  

Você se autodeclara? (raça/etnia) 

CPF: Estado Civil: ( ) Solteiro 

( ) Casado 

( ) Divorciado 

( ) Separado 

( ) Viúvo 

( ) União estável 

RG (Órgão Expedidor/Estado): 

Data de Expedição: 

Telefone fixo: 

Celular: 

Possui WhatsApp habilitado ? 

E-Mail: 

Filiação: 

1: 

2: 

Dados de Moradia 

Endereço:                                                                Número: 

Complemento:                                                         CEP: 
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Cidade:                                  Bairro:                       Estado: 

Área: ( ) Urbana ( ) Rural 

Renda Familiar bruta por pessoa da família 

• (  ) Menor que 0,5 salário mínimo 

• (  ) Entre 0,5 e 1 salário mínimo 

• (  ) Entre 1 e 1,5 salários mínimos 

• (  ) Entre 1,5 e 2,5 salários mínimos 

• (  ) Entre 2,5 e 3,5 salários mínimos 

• (  ) Maior que 3,5 salários mínimos 

• (  ) Não declarada 

Escolaridade 

(  )Médio    (  )Graduação incompleta    (  )Graduação completa    (  )Pós Graduação 

Já estudou em nosso Campus?     (  ) Sim                (  ) Não 

Nome da instituição onde concluiu a formação anterior: 

Ano de conclusão da formação anterior: 

Necessidades Educacionais Específicas - deficiência ou outra especificidade: 

 

Recursos nescessários para uso do aluno em sala de aula: 

 

 

Outras Informações 

Possui acesso a computador? 

 

Possui acesso a internet? 
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Possui espaço adequado para estudos? 

 

 

Declarações 

(  ) DECLARO sob as penas das Leis Civil e Penal que não ocupo vaga em curso superior de 

instituição pública de ensino, conforme proíbe a lei 12.089/2009 em seu Art. 2o, nem em 

instituição privada de ensino superior com bolsa de estudo PROUNI em qualquer 

porcentagem, de acordo com o Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005, Art.2º parágrafo 3º 

que proíbe esta conduta. 

(  )DECLARO que todas as informações prestadas e documentos apresentados são 

verdadeiros. Estou ciente que, em data estabelecida pelo campus, deverei apresentar os 

documentos originais e entregar as respectivas cópias dos documentos de matrícula. O não 

atendimento desta previsão, ou sendo verificada a divergência de documentos, acarretará no 

cancelamento da matrícula. 

(  ) DECLARO que autorizo o uso de imagem para ser utilizado pelo campus em qualquer 

material de divulgação da instituição e de suas atividades aos públicos externo e interno, 

desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é concedida a 

título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo o território nacional 

e no exterior, em todas as suas modalidades, inclusive na internet. 

 
 
 
 

 
_____________________________ 

 
Local e data 

 
 
 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Feliz 

 

 
_________________________________ 

Assinatura do estudante ou responsável 


