MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
CAMPUS AVANÇADO IPATINGA
Rua Maria Silva, nº 125, Veneza – Ipatinga – Minas Gerais – CEP 35.164-261
Tel: (31) 3829-8615 / 99734-7688 – e-mail: registro.ipatinga@ifmg.edu.br

CANDIDATOS V3985
CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA QUE INDEPENDENTEMENTE DA RENDA TENHA CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO
FUNDAMENTAL/MÉDIOEM ESCOLAS PÚBLICAS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARAMATRÍCULA - SISU 2021.1

• Preencher o formulário online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTYECEnByANPDwk96vVMhbO2V71DbtQpglqilhYXcAZNJb9A/viewform
• Documentos previstos no item 4 do Termo de Adesão do IFMG junto ao Sisu - 1ª Edição de 2021: (deverá ser enviado por e-mail, em formato PDF ou foto,
para matricula.ipatinga@ifmg.edu.br

ATENÇÃO: Caso seja apresentada apenas a Declaração de Conclusão, deve constar no documento a informação que o aluno “CURSOU INTEGRALMENTE O ENSINO
MÉDIO (1° ao 3° ano) EM ESCOLA PÚBLICA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
CAMPUS AVANÇADO IPATINGA
Rua Maria Silva, nº 125, Veneza – Ipatinga – Minas Gerais – CEP 35.164-261.
Tel: (31) 3829-8615 / 99734-7688 – e-mail: registro.ipatinga@ifmg.edu.br

ANEXO II A
DECLARAÇÃO DE EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA (TERMO DE ESCOLA
PÚBLICA)
Eu,
,
portador(a) do CPF
, aprovado(a) dentro das
vagas reservadas para o curso
,
campus Avançado Ipatinga, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais – IFMG, conforme disposto no EDITAL Nº 20/2021 e no Termo de
Adesão do SISU 2021.1 do IFMG, declaro, para os devidos fins, não ter cursado, de
acordo com a minha modalidade de curso pretendida, em momento algum, parte ou todo o
médio (1° ao 3°ano) em escolas particulares.
Estou ciente de que, caso seja comprovado, em qualquer momento, que a presente
declaração é falsa, ainda que ocorra posteriormente à realização da matrícula, implicará na
minha eliminação e consequente perda da vaga.
Consideram-se escolas públicas de ensino (brasileiras) aquelas mantidas e administradas
exclusivamente pelo Governo Federal ou pelos Governos Estaduais ou Municipais,
conforme definido no inciso I, do caput do art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996.

Assinatura do candidato (Maior de 18 ) ou responsável legal

Local e data

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
CAMPUS AVANÇADO IPATINGA
Rua Maria Silva, nº 125, Veneza – Ipatinga – Minas Gerais – CEP 35.164-261.Tel: (31)
3829-8615 / 99734-7688 – e-mail: registro.ipatinga@ifmg.edu.br

ANEXO II D
DECLARAÇÃO DE POLÍTICA DE RESERVA DE VAGAS

NOME:

CURSO:

CPF:

IDENTIDADE:

Em atendimento à Lei nº 12.711/2012 e à Portaria Normativa/MEC nº 18 de 11/10/12, declaro, para os
devidos fins que, no momento da minha inscrição fiz a opção pelo seguinte grupo de reserva de vagas:

L1

L2

L5

L6

V3985

Sou candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5
salário mínimo, cursei e concluí integralmente o ensino MÉDIO em escolas
públicas ou obtive certificado de conclusão do ensino médio com base no
resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou do Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou de
exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos
realizados pelos sistemas estaduais de ensino e, em nenhum momento, cursei
parte do ensino médio em escolas particulares. (L1).
Sou candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda familiar bruta
per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, cursei e concluí integralmente o
ensino MÉDIO em escolas públicas ou obtive certificado de conclusão do ensino
médio com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de
jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino e, em nenhum
momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares. (L2).
Sou candidato que, independentemente da renda familiar bruta per capita, cursei
e concluí integralmente o ensino MÉDIO em escolas públicas ou obtive
certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEM ou do Exame Nacional para certificação
de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou de exames de certificação
de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas
estaduais de ensino e, em nenhum momento, cursei parte do ensino médio em
escolas particulares. (L5).
Sou candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena que, independentemente
da renda familiar bruta per capita, cursei e concluí integralmente o ensino MÉDIO
em escolas públicas ou obtive certificado de conclusão do ensino médio com base
no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ou do Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou
de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos
realizados pelos sistemas estaduais de ensino e, em nenhum momento, cursei
parte do ensino médio em escolas particulares. (L6).
Sou candidato com deficiência que, independentemente da renda familiar bruta
per capita, cursei e concluí integralmente o ensino MÉDIO em escolas
públicas ou obtive certificado de conclusão do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou de exames
de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizdos
pelos sistemas estaduais de ensino e, em nenhum momento, cursei parte do

ensino fundamental/médio em escolas particulares. (V3985) .
Ainda em atendimento aos critérios de ocupação de vagas reservadas estou efetuando a matrícula para o
grupo de reserva de vagas:
Declaro, ainda, que as informações acima são verdadeiras e que conheço e aceito todas as regras estabelecidas
conforme disposto no EDITAL Nº 20/2021 e no Termo de Adesão do SISU 2021.1 do IFMG.
________________________,

/

/

_ local e data

Assinatura do Aluno e/ou Responsável Legal

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
CAMPUS AVANÇADO IPATINGA
Rua Maria Silva, nº 125, Veneza – Ipatinga – Minas Gerais – CEP 35.164-261
Tel: (31) 3829-8615 / 99734-7688 – e-mail: registro.ipatinga@ifmg.edu.br

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM ALUNO MENOR DE
IDADE
Eu (responsável legal)
,
(nacionalidade)
(estado civil)
,
portador da cédula de identidade RG nº
, inscrito no CPF sob nº
,
residente à Rua
,
nº
, município de
, representante legal de
(nome do aluno)
(nacionalidade)
,
nascido(a)
em (data de nascimento)
, menor da idade, AUTORIZO o uso da imagem de meu (minha) filho(a) em todo e
qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucionais do
Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Avançado Ipatinga, com sede na Rua Maria Silva, 125, Veneza –
Ipatinga – Minas Gerais – CEP 35164-261, inscrita no CNPJ sob o nº10.626.896/0018-10, sejam essas
destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para alunos da escola.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada
em todo território nacional e no exterior, sob qualquer forma e meios, ou seja, em destaques: (I) outdoor; (II)
bus-door; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios
em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) backlight; (VIII) mídia eletrônica (painéis,
vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outras);
(IX) redes sociais oficiais da instituição.
Autorizo também a título gratuito o uso de imagem e voz, bem como das mensagens registradas no “chat”
das salas de aulas virtuais, em aulas síncronas ou assíncronas e demais atividades que poderão ser gravadas
durante as atividades remotas emergenciais realizadas devido à pandemia do COVID-19. Estou ciente de que as
aulas/atividades gravadas poderão ser disponibilizadas em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) adotado
pelo Campus/Curso. Declaro estar ciente de que a decisão de exposição da imagem e voz consiste no ato de ligar
ou não a câmera e o microfone.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito da imagem de
meu (minha) filho (a), sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à sua imagem ou a
qualquer outro, e assino a presente autorização.
Ipatinga,

de

Responsável Legal
*Somente poderão assinar este documento:
- o candidato maior de idade (maior de 18 anos);

- o responsável legal pelo candidato menor de idade (menor de 18 anos)

de

.
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM ALUNO MAIOR DE
IDADE
Eu
,
(nacionalidade)
(estado civil)
,
portador da cédula de identidade RG nº
, inscrito no CPF sob nº
,
residente à Rua
,
nº
, município de
, nascido(a) em (data de
nascimento)
, AUTORIZO o uso da minha imagem em todo e qualquer material
entre fotos e documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucionais do Instituto Federal
de Minas Gerais – Campus Avançado Ipatinga, com sede na Rua Maria Silva, 125, Veneza – Ipatinga – Minas
Gerais – CEP 35164-261, inscrita no CNPJ sob o nº10.626.896/0018-10, sejam essas destinadas à divulgação
ao público em geral e/ou apenas para alunos da escola.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada
em todo território nacional e no exterior, sob qualquer forma e meios, ou seja, em destaques: (I) outdoor; (II)
bus-door; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios
em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) backlight; (VIII) mídia eletrônica (painéis,
vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outras);
(IX) redes sociais oficiais da instituição.
Autorizo também a título gratuito o uso de imagem e voz, bem como das mensagens registradas no “chat”
das salas de aulas virtuais, em aulas síncronas ou assíncronas e demais atividades que poderão ser gravadas
durante as atividades remotas emergenciais realizadas devido à pandemia do COVID-19. Estou ciente de que as
aulas/atividades gravadas poderão ser disponibilizadas em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) adotado
pelo Campus/Curso. Declaro estar ciente de que a decisão de exposição da imagem e voz consiste no ato de ligar
ou não a câmera e o microfone.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito da minha imagem,
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à sua imagem ou a qualquer outro, e assino a
presente autorização.
Ipatinga,

de

Assinatura do Responsável Legal

de

.

