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Ministério da Educa_ão
5ecretaria de Educa_ão Pro1issional e Tecnológica
lnstituto federal de Educa_ão, Ciência e Tecnologia Catarinense
CâmpusVideira

EDITAL NO O01/2015 - DG/lFC - Câmpus Videira

MATRlCULAS EM SEGUNDA CHAMADA PARA ALUNOS lNGRESSANTES EM 2015 NOS CURSOS DE
ED_cncÃo iRoF_ss_oNAL E TÉcN_cn DE NivEL m�D_o  _NTEGRA0o Em AGRo_EcunR_A_
EL_ROELETRÔNICA E lNF0RMATICA, DO lNSTITUTO FEDERAl DE EDUCACÃO, ClÊNClA E
TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS Vl0EIRA

O Diretor-Geral pro tempore Substituto do Instituto federal Catarinense - Câmpus
Videira, no uso de suas atribuições legais_ vem tornar público as orientações para
as matrículas, para ingresso em 2015, dos aprovados em Segunda Chamada nos
Cursos de Educaçào Profissional e Técnica de Nível Médio Integrado em
Agropecuária, Eletroeletrônica e Informática, conforme EditaI nO 449/2014-IFC.

1. DASM_RíCULAS

1. 1. A matrícula em Segunda Chamada para o 1o. semestre letivo de 2o15, ocorrerá de forma
presencial perante a apresenta_ão dos documentos exigidos no Edital 449/2014-lFC, no período de_21 e 22
_de _neiro de 201 _ na Secretaria Acadêmica do Câmpus Videira (Rodovia SC 135 - Km 125, Bairro
Campo Experimental), das 8h às 14h.
t.2. O candidato que não comparecer no período destinado à matrícula perderá o direito a vaga,
disponibilizando assim, para uma próxima chamada.
1 .3. A publicaçâo de _Terceira h_mad_a, se necessária, acontecerá no dia _23 _neiro de 2015, com lista
de vagas remanescentes a ser divulgada na página _.videira.ifc.edu.br, e as matrículas, seguindo as
mesmas orientações definidas neste Edita1, dever�o  ser realizadas nos dias _27 e 28 de _neiro de 2015 no
mesmo horário.
1.4. E de inteira responsabilidade do candidato e responsáveis legais buscarem informaçôes
pertinentes à sua classificaç�o  para efetivar a matrícula.
1 .5. Para os candidatos menores de 18 anos, a matrícula só poderá ser reaIizada com
acompanhamento dos pais ou responsáveis legais.

2. DOSDOCUMENTOS

2. 1. Os candidatos classificados deverâo efetivar a matrícula no período citado conforme disposto no
item 1.1 deste Edital, com a presença dos pais ou responsável legal (no caso de menor de 18 anos)
munidos_ obrigatoriamente, dos seguintes documentos:

a) 02 (duas) fotos 3x4 (recentes e iguais);
b) Cópia da Carteira de Identidade (acompanhada da originaI)_
c) Cópia do Cadastro de Pessoa física (CPF) (acompanhada do original);
d) Cópia do Título de Eleitor, no caso dos maiores de 18 anos (acompanhada do original) com
comprovante de quitaçâo na justiça eleitoral ;
e) Cópia da Certidâo de Nascimento ou Casamento (acompanhada da original) ;
_ Cópia do comprovante de Tipagem Sangu ínea e Fator Rh (acompanhado do original);
g) Cópia do Certificado de Alistamento Militar, de _ispensa de lncorporação ou de ReseNista, no caso
dos maiores de 18 anos do sexo masculino (acompanhada do original);
h) Cópia do Cartão de vacinação constando a vacina contra rubéola_ no caso dos candidatos de sexo
feminino com idade até 40 anos, nos termos da Lei Estadual no 10.196 de 24/07/96 (acompanhada do
original) ;
i) Cópia do Comprovante de residência (acompanhado do original);
J') Cópia do Histórico EscoIar do Ensino Fundamental (acompanhada do original);
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k) Cópia do Certificado de conclusão do Ensino fundamental ou documento equivalente (cópia
acompanhada do original);
l) Se, realizou estudos equivalentes ao nível de ensino requerido, no todo ou em parte, no exterior,
deverá apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria Estadual de Educaçâo;
m) Os candidatos procedentes de outros países dever�o  apresentar, ainda, fotocópia da cédula de
identidade de estrangeiro (RNE), e/ou outro documento comprobatório com validade nacional inclusive visto
de permanência no Brasil, assim como os devidos comprovantes de escolaridade exigidos, os quais já
deverão ter sido previamente reconhecidos a nível nacional peIas institui4òes responsáveis. O mesmo vale
para os nacionais que cursaram ensino médio ou fundamental no estrangeiro;
n) Se apresentar documentos em língua estrangeira, estes deverão estar visados pela autoridade
consular brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva tFadução oficial_
o) Os candidatos que optarem pelo sistema de ações afirmativas que se enquadrem 2.7 e 2.8 do
Edital nO 449/2014, devem apresentar ainda Hist�ricos  EscolaFes que compFovem a integralizaçâo do ensino
fundamental exclusivamente na rede pública de ensino do país;
p) Os candidatos que optaram pelo Sistema de Açôes Afirmativas que se enquadrem nos subitens
2.7.1 alínea "a'' ou 2.8.2 alínea ''a'' do Edital nO 449/2014 - renda familiar bruta igual ou inferior a um inteiro
e cinco décimos salário-mínimo per capita (1,5 saIários-,mínimos) - devem comprovar a renda conforme
documentos estabelecidos no anexo l e apresentar decIaraç�o  no ato da matrícula;
q) Os candidatos que optaram peIo Sistema de Ações Afirmativas que se enquadrem nos subitens
2.7.1 alínea "a'' inciso l, 2.7.1 alínea "b'' inciso l_ 2.8.2 alínea ''a'' inciso l e 2.8.2 alínea "b'' inciso l do Edital
nO 449/2014 - Pretos, Pardos ou lnd ígenas (PPI) - devem apresentar autodeclaraç�o  no ato da matrícula;
r) Os candidatos que optaram peIo Sistema de Ações Afirmativas que se enquadrem nos subitens
2.8.1 do Edital nO 449/2014 - Candidatos oriundos da atividade agrícola (Agricultura Familiar) - devem
comprovar essa situação conforme doc_mentos estabelecidos no Anexo ll.

2.2. No ato da matrícula, caso o candidato não disponha de algum dos documentos acima elencados
(exceto RG_ CPf e a documentação das Ações Afirmativas, que devem ser comprovadas no ato da
matrícula, salvo apresenta4ào de Boletim de Ocorrência de perda ou furto}, será redigido e assinado um
termo de matrícula condicional no qual o candidato ou seu responsável legal se comprometerá a entregar a
documentação restante até:

a) Dia 23 de fevereiro de 2015, para os candidatos matriculados até o dia 16 de fevereiro de 2015 e

b) Cinco dias úteis após a matrícula para os candidatos matriculados após 16 de fevereiro de 2015.

3. __s_os_çõEs GERA_s

3.1. A relação de candidatos selecionados em Segunda Chamada está disponível no Anexo l deste
Edital.
3.2. O candidato classificado e matriculado que não comparecer às aulas até o 50 (quinto) dia letivo,
sem justificativa plausível e aceita pela Coordenação Geral de Ensino, terá swa matrícula cancelada.
3.3. os casos omissos serão resolvidos pela _iretoria do _ep__amento de Desenvolvimento
Educacional. '

Vi_eira (SC), 19 de janeiFo de 2015.

C_ -_ "_ -

Raul Eduardo Fernandez Sale__
0iretor-Geral prD tempo_ Substit__o
lnstituto Federal Catarinense - Câmpus Videira
Po_aria nO t 12/2013 - DOU 24J06/2013
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ANEXO l

APROVADOS EM SEGUNDA CHAMADA - INTEGRADO - 2015
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LAURAELlSAKATH AC
LEONARDO ALVES MACHADO AF
MILLENE TOMAZl Af

TÊ , l , 0 EM ELETR0ELETR_Nl A - Int0 0 r00 R 0 , ;N_0 0e V_ 0 00
ANDRE GUSTAVO DA SILVA AC
AUGUSTO PERGHER CRESTANl AC
CARLOS EDUARDO NESl PERIN AC
DlEGo GRnNEmnNN nLvEs moRElRn E_QRNPPl
LU lZA ROBERTA STRAGINSKl AC
PEDRO ZANETTl ZAGO AC
VANESSA SOPELSA BRANDALlSE AC
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nRTu R PnsETTo E_QR NPP l
E_unR Do BnR Bncovl coNsTnNTl N l E PQR N PP l
FRANCESCO NUNES POSSATO AC
fRANClELl APARECIDA DE OLlVElRA EPBRNPPl
_OYCE BULZANl DA COSTA EPBRNPPI
LnRlssn moNTElRo Dos snNTos EPQRPPl
LEnNDRn TRnGnNc _ N EPQRNPP l
Lulz HENRlQuE RIssnRDl EPBRNPPl
NATALlA MENDES RECH AC
VAN ESSA BONOTTO EPBR N PP l
wlLLInN Dos snNTos LlsBon EPQRNPPl_
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