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EDITAL Nº 66/2019
PROCESSO DE INGRESSO ESPECIAL PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DO IFRS

ORIENTAÇÕES, DATAS E HORÁRIOS PARA A MATRÍCULA

Candidato(a)!

Verifique  abaixo  a  relação  dos  documentos  necessários  para  entregar  no  momento  da
matrícula:

I  - Declaração de pertença a grupo étnico, que pode ser comprovada por meio dos seguintes
documentos:

a) Declaração pessoal de pertença a grupo indígena, conforme Anexo II do   Edital  ; e
b) Registro  Administrativo  de  Nascimento  de  Índio  (RANI)  ou  declaração  de  pertença  a

grupo étnico indígena emitido pela liderança indígena da sua comunidade;
II - Carteira de identidade ou documento equivalente – original e cópia simples;

a) São considerados documentos equivalentes aqueles com foto, expedidos por órgãos das
Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar, Ministério do Trabalho, Ordens
ou  Conselhos  de  Classe  legalmente  reconhecidos,  ou  Conselho  Nacional  de  Trânsito
(Carteira Nacional de Habilitação expedida na forma da Lei 9.503/97, com fotografia);

III  -  Documento onde conste o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou comprovante de inscrição
emitido através do site www.receita.fazenda.gov.br.
IV - Termo de autorização de uso da imagem, conforme idade. (Anexo III do   Edital  )
V - Para candidatos com 18 anos ou mais, estar com as obrigações eleitorais em dia.
VI - Para os cursos superiores de graduação:

a) Comprovação de Conclusão do Ensino Médio na forma de:
i) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio – original e

cópia simples (no caso de candidata/candidato que cursou o Ensino Médio
Integrado e que ainda não tenha concluído o Estágio Profissionalizante,
apresentar o Histórico Escolar ou outro documento oficial que comprove
que  cursou  e  foi  aprovado  em  todos  os  componentes  curriculares  do
Ensino Médio Integrado) ou;

ii) Certificado de Conclusão do Ensino Médio obtido através de exames de
certificação de competências  do tipo ENEM, ENCCEJA ou  equivalente  –
original e cópia simples;

b) Declaração  de  não  acumulação  de  vaga  em  curso  superior  de  graduação  de
instituição  pública  de  ensino  superior,  ou  em  instituição  privada  de  ensino
superior com bolsa de estudo – PROUNI – em qualquer porcentagem. (Anexo IV
do   Edital  )

VII - Para os cursos subsequentes:
a) Comprovação de Conclusão do Ensino Médio na forma de:
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i) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio – original e
cópia simples (no caso de candidata/candidato que cursou o Ensino Médio
Integrado e que ainda não tenha concluído o Estágio Profissionalizante,
apresentar o Histórico Escolar ou outro documento oficial que comprove
que  cursou  e  foi  aprovado  em  todos  os  componentes  curriculares  do
Ensino Médio Integrado) ou;

ii) Certificado de Conclusão do Ensino Médio obtido através de exames de
certificação de competências  do tipo ENEM, ENCCEJA ou  equivalente  –
original e cópia simples;

VIII - Para os cursos concomitantes:
a) Comprovação de Conclusão do Ensino Fundamental na forma de:

i) Certificado  de  Conclusão  e  Histórico  Escolar  do  Ensino  Fundamental  –
original e cópia simples ou;

ii) Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental obtido através de exames
de certificação de competências do tipo, ENCCEJA ou equivalente – original
e cópia simples;

iii) Comprovante  de matrícula  no ensino médio,  conforme especificado  no
item 1.7 e 1.8 do Edital

IX- Para os cursos de Educação de Jovens e Adultos:
b) Comprovação de Conclusão do Ensino Fundamental na forma de:

i) Certificado  de  Conclusão  e  Histórico  Escolar  do  Ensino  Fundamental  –
original e cópia simples ou;

ii) Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental obtido através de exames
de certificação de competências do tipo, ENCCEJA ou equivalente – original
e cópia simples.

X - Para os cursos integrados ao Ensino Médio:
i) Certificado  de  Conclusão  e  Histórico  Escolar  do  Ensino  Fundamental  –

original e cópia simples ou;
ii) Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental obtido através de exames

de certificação de competências do tipo, ENCCEJA ou equivalente – original
e cópia simples.
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Abaixo estão as datas e horários onde você realizará a sua matrícula, de acordo com o campus
selecionado no momento a inscrição:

CAMPUS ALVORADA
Dia 04 de fevereiro, das 12h às 20h

CAMPUS BENTO GONÇALVES
Dia 05 e 06 de fevereiro, das 08h às 13h30

CAMPUS CANOAS
Dia 05 de fevereiro, das 13h às 17h

CAMPUS ERECHIM
Dia 04 a 06 de fevereiro, das 13h às 19h

CAMPUS FARROUPILHA
Dia 04 A 06 de fevereiro, das 08h às 14h

CAMPUS OSÓRIO
Dia 04 A 06 de fevereiro, das 08h30 às 14h

CAMPUS PORTO ALEGRE
Dia 04 de fevereiro, das 09h às 13h

CAMPUS RESTINGA
Dia 04 a 06 de fevereiro, das 08h30 às 13h

CAMPUS RIO GRANDE
Dia 06 de fevereiro, das 08h30 às 12h

CAMPUS ROLANTE
Dia 04 e 05 de fevereiro, das 08h30 às 13h30

CAMPUS SERTÃO
Dia 04 a 06 de fevereiro, das 09h às 17h

CAMPUS VIAMÃO
Dia 04 a 06 de fevereiro, das 09h às 14h
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