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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 041/2013
Estabelece o Sistema de Cotas e fixa o percentual 
de  cotas  para  ingresso  de  alunos  oriundos  de 
Escolas  Públicas  do  Território  Nacional, nos 
Cursos oferecidos nos Campi do IFPE.

O  CONSELHO  SUPERIOR  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E 
TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições previstas no seu Regimento 
Interno e considerando:

1. A  necessidade de Regulamentação do Sistema de Cotas para ingresso de alunos 
oriundos  de  Escolas  Públicas  do  Território  Nacional,  nos  Cursos  oferecidos  nos 
Campi do IFPE; 

2.  4ª Reunião Ordinária em 06/08/2013,                                      

RESOLVE:

Art. 1º.  Fixar em 50% (cinquenta por cento) a reserva de vagas por curso/turno nas 
diversas modalidades de ensino deste Instituto, nos exames de seleção, para alunos oriundos 
de Escolas da Rede Pública do Território Nacional nos Cursos Oferecidos nos Campi do IFPE.

§ 1º. Para os efeitos do disposto na Lei nº 12.711/2012, no Decreto nº 7824/2012, na 
Portaria Normativa nº 18/2012 e nesta Resolução, considera-se escola pública, a instituição 
de ensino criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público, nos termos do 
inciso I, do art. 19, da Lei nº 9.394/1996.

§2º. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco reservará, 
em cada processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos e superiores, por curso e turno, 
o mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado, 
integralmente  o  Ensino Fundamental ou o Ensino Médio, conforme o caso, em Escolas da 
Rede Pública do Território Nacional, observadas as seguintes condições:

I - no mínimo 50% (cinquenta por cento) das vagas de que trata o caput serão reservadas aos
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo 
per capita;
e
II - proporção de vagas no mínimo igual à da soma de pretos, pardos e indígenas na 
população da unidade da Federação do local de oferta de vagas da instituição, segundo o 
último Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, será reservada aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas.



III – Os outros 50% (cinquenta por cento) das vagas de que trata o caput serão reservadas 
aos estudantes com renda familiar superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 
e
IV - proporção de vagas no mínimo igual à da soma de pretos, pardos e indígenas na 
população da unidade da Federação do local de oferta de vagas da Instituição, segundo o 
último Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, será reservada aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

§3º. As vagas reservadas no caput deste Artigo serão preenchidas segundo os 
critérios estabelecidos a seguir:

I- Para concorrer ao percentual de vagas mencionadas nos subitens I e III, o candidato deverá
declarar, em campo próprio, no momento da inscrição, haver cursado integralmente o Ensino
Fundamental ou o Ensino Médio, conforme o caso, em Escolas da Rede Pública do Território
Nacional, não sendo aceita qualquer outra forma de declaração posterior à efetivação da 
inscrição.

II- Para concorrer ao percentual de vagas mencionadas nos subitens II e IV, o candidato 
deverá se autodeclarar preto, pardo ou indígena, em campo próprio, no momento da inscrição.

III- Se, na classificação geral por curso, estiverem incluídos candidatos optantes pelo sistema 
de cotas, em números igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total das vagas do 
curso,considerar-se-á já atendido o sistema específico de cotas.

IV- Se, na classificação geral por curso,estiverem incluídos candidatos optantes pelo sistema 
de cotas, em número inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de vagas do 
curso/turno/entrada, será procedida a classificação dos candidatos cotistas em quantidade 
suficiente para alcançar o percentual de vagas estabelecido para esse sistema de cotas, 
persistindo a existência de vagas, essas serão preenchidas pelos demais candidatos, 
obedecendo-se à ordem decrescente de classificação.

V- A não-comprovação pelo candidato da condição descrita nos subitens I e III, no período de
efetivação da matrícula, determinará a perda definitiva da vaga no curso pretendido.

Art. 2º. Para ingressar no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco, através do sistema de cotas destinado a oriundos de Escolas da Rede Pública 
do Território Nacional, o candidato deverá apresentar Certificado de Conclusão do Ensino 
Fundamental, para ingresso no Ensino Técnico Integrado, e Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio, para ingresso nos Cursos Técnicos Subsequentes e nos Cursos Superiores, 
exclusivamente, no período de realização da matrícula, nos locais e horários estabelecidos no 
Edital do Exame de Seleção para ingresso no Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco.

§ 1º. O candidato poderá apresentar, no período de realização da matrícula, uma 
Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental ou Médio com validade de 30 (trinta dias) e, 
após esse prazo, entregar o Certificado de Conclusão.

§2º. A qualquer tempo, poderão ser anuladas a matrícula e/ou todos os atos dela 
decorrentes, caso seja constatada a inveracidade nas declarações e/ou irregularidades nos 
documentos apresentados pelo candidato ou pelo seu procurador.

Art. 3°. O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco adotará 
como ação afirmativa, no percentual de 50% (cinquenta porcento) das vagas destinadas a 
ampla concorrência, a inclusão da sub cota de 25% (vinte e cinco porcento) de vagas 



destinadas a estudantes de Escolas da Rede Pública do Território Nacional oriundos do 
campo, os quais optem por curso de vocação agrícola.

Parágrafo Único. Somente serão considerados estudantes de Escolas da Rede 
Pública do Território Nacional oriundos do campo, nos termos do caput deste artigo, aqueles 
apresentem documentação comprobatória desta condição.

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua autorização pelo Conselho 
Superior do IFPE, ficando revogadas a Resoluções nº 37/2012 e nº 51/2012 do Conselho 
Superior do IFPE-CONSUP, e demais disposições em contrário.

             
Recife, 08 de agosto de 2013.

Cláudia da Silva Santos
Presidente do Conselho Superior


	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

