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INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA A MATRÍCULA 

Parabéns! 

Você fará parte do IFPE – Campus Afogados da Ingazeira. Para que tudo transcorra bem na sua matrícula 

esteja atento às informações abaixo, observe os dias e horários para realização da matrícula e não deixe para 

última hora. Não esqueça de ler o Edital nº 053/2019, disponível no endereço: 
https://cvest.ifpe.edu.br/vestibular2020_1/arquivos/Edital_053_de_11_de_outubro_de_2019_Retificacao_13_novem

bro_2019.pdf 

Tenha em mãos cópias e originais de todos os documentos necessários, pois não há locais próximos ao Campus 

onde se possam fazer cópias. A matrícula somente será efetivada com a apresentação da documentação 

completa pelo candidato aprovado ou seu responsável legal. 

Este check list serve apenas como referência para facilitar a organização dos documentos. A leitura do EDITAL 

DE MATRÍCULA é obrigatória e esta lista não o substitui, pois não contempla todas as situações contidas no 

edital, que contém explicações mais detalhadas e completas. 

CHECK LIST – DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA (TÉCNICO E SUPERIOR) 

I. AMPLA CONCORRÊNCIA (NÃO COTISTA): 

( ) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 

( ) Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original e cópia) ou Declaração de Conclusão com validade de 

30 dias, legível, sem emendas ou rasuras (Cursos Técnicos Integrados); 

( ) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia) ou Declaração de Conclusão com validade de 30 dias, 

legível, sem emendas ou rasuras (Cursos Técnicos Subsequentes ou Superior); 

( ) 01 (uma) foto 3x4 recente; 

( ) Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (original e cópia); 

( ) CPF (original e cópia); 

( ) Título de Eleitor (original e cópia, se maior de 18 anos); 

( ) Documento comprobatório de regularidade com o Serviço Militar (original e cópia, para os maiores de 18 

anos do sexo masculino). 

II. RESERVA DE VAGAS PARA ORIUNDOS DO CAMPO (Curso de Vocação Agrícola): 

( ) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 

( ) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia – todos os anos cursados em escola pública) ou 

Declaração de Conclusão com validade de 30 dias, legível, sem emendas ou rasuras; 

( ) Documento emitido por entidades credenciadas que atestem que o(a) candidato(a) é oriundo(a) do campo; 

( ) 01 (uma) foto 3x4 recente; 

( ) Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (original e cópia); 

( ) CPF (original e cópia); 

( ) Título de Eleitor (original e cópia, se maior de 18 anos); 

( ) Documento comprobatório de regularidade com o Serviço Militar (original e cópia, para os maiores de 18 

anos do sexo masculino). 

III. COTISTAS (RENDA SUPERIOR A 1,5 SM): 

( ) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 

( ) Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original e cópia – todos os anos cursados em escola pública) 

ou Declaração de Conclusão com validade de 30 dias, legível, sem emendas ou rasuras (Cursos Técnicos 

Integrados); 

( ) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia – todos os anos cursados em escola pública) ou 

Declaração de Conclusão com validade de 30 dias, legível, sem emendas ou rasuras (Cursos Técnicos 

Subsequentes ou Superior) 
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  ( ) Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (original e cópia);  

  (  ) 01 foto 3x4 recente; 

  ( ) CPF (original e cópia); 

( ) Título de Eleitor (original e cópia, se maior de 18 anos); 

( ) Documento comprobatório de regularidade com o Serviço Militar (original e cópia, para os maiores de 18 

anos do sexo masculino). 

IV. COTISTAS (RENDA INFERIOR A 1,5 SM): 

( ) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 

( ) Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original e cópia – todos os anos cursados em escola pública) 

ou Declaração de Conclusão com validade de 30 dias, legível, sem emendas ou rasuras (Cursos Técnicos 

Integrados); 

( ) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia – todos os anos cursados em escola pública) ou 

Declaração de Conclusão com validade de 30 dias, legível, sem emendas ou rasuras (Cursos Técnicos 

Subsequentes ou Superior); 

( ) 01 (uma) foto 3x4 recente; 

( ) Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (original e cópia); 

( ) CPF (original e cópia); 

( ) Título de Eleitor (original e cópia, se maior de 18 anos); 

( ) Documento comprobatório de regularidade com o Serviço Militar (original e cópia, para os maiores de 18 

anos do sexo masculino). 

( ) Formulário de Verificação de Renda devidamente preenchido (Anexo F do Edital de Matrícula); 

( ) Declaração de Documentos Apresentados (Anexo G do Edital de Matrícula); 

( ) Documentos pessoais de todos os membros da família: 

- Menores de 16 anos: Documento de Identidade ou Certidão de Nascimento (original e cópia) 

- Maiores de 16 anos: Documento de Identidade e CPF (original e cópia) 

( ) Comprovação de renda (originais e cópias) de todos os membros da família com idade igual ou maior que  

16 anos, incluindo o(a) candidato(a), de acordo com documentação específica, conforme casos do Anexo H do 

Edital de Matrícula (exceto em caso de apresentação do Número de Identificação Social – NIS) 

V. COTA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD): 

Além da documentação apresentada nos itens III ou IV (conforme o caso), devem apresentar também: 

( ) Laudo médico emitido em data não anterior a 6 (seis) meses, atestando a espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – 

CID. 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS (TÉCNICO E SUPERIOR): 

Evento Período Horário Local 

Matrícula Obrigatória 13/01 a 17/01 08:00h às 11:00h 

14:00h às 17:00h 

Setor de Registro Acadêmico 

Campus Afogados 

1ª Reclassificação  08:00h às 11:00h 

14:00h às 17:00h 

Setor de Registro Acadêmico 

Campus Afogados 

2ª Reclassificação  08:00h às 11:00h 

14:00h às 17:00h 

Setor de Registro Acadêmico 

Campus Afogados 

 

Seja bem-vindo! 

Equipe IFPE – Campus Afogados da Ingazeira 


