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3ª CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE DE REALIZAÇÃO 
DE MATRÍCULA REFERENTE AO EDITAL Nº 088/RIFB, DE 13 DE JUNHO DE 2012

SELEÇÃO 2012/2
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO PELO SiSU (SISTEMA DE 

SELEÇÃO UNIFICADA)

A Coordenadora de Acesso e Ingresso – Substituta  da Pró-Reitoria de Ensino do IFB, nomeado pela 
Portaria nº 635, de 13 de julho de  2012, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 647, de 13 de 
setembro de 2011, resolve:

I  – CONVOCAR, de acordo com o item 10.7 do Edital  nº 088/RIFB, de 13 de junho de 2012 ,  os 
candidatos  listados  nos  documentos  em  anexo  para  CONFIRMAÇÃO  DE  INTERESSE  DE 
REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA no Curso  Superior  de  Graduação,  respeitando-se o especificado 
abaixo.

1. DA  REUNIÃO  DE  CONFIRMAÇÃO  DE  INTERESSE  DE  REALIZAÇÃO  DE 
MATRÍCULA

1.1. Os candidatos da lista  de espera,  que constam nos anexos,  estão convocados para reunião de 
confirmação de interesse de realização de matrícula, conforme especificado a seguir:

REUNIÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE DE REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA
Curso Data Local Horário Vagas

Licenciatura em 
Química - Noturno

13 de agosto 
de 2012 

CAMPUS  GAMA: Praça  II,  Setor  Central  –  Gama/DF 
(antiga Biblioteca Pública do Gama, em frente à rodoviária) 15h 3

1.2. A  reunião de confirmação de interesse de realização de matrícula  será realizada da seguinte 
forma: 

a) será convocado o número de candidatos correspondente a 05 (cinco) vezes o número de 
vagas restantes  para reunião de confirmação de interesse de realização de matrícula;

b) no dia da reunião,  será feita a identificação por meio de documento de identificação 
válido e com foto dos candidatos presentes que também deverão assinar a lista de presença;

c) concluída a identificação dos candidatos, será feita a leitura dos nomes dos presentes, de 
acordo com a ordem  de classificação do SiSU;

d) Respeitando-se a ordem de classificação do SiSU dos candidatos presentes, aqueles que 
manifestarem interesse,  poderão se matricular nos cursos até que as vagas restantes sejam 
preenchidas.  Os candidatos contemplados,  terão o prazo máximo de dois dias úteis para 
entregar a documentação necessária para a matrícula.

1.3. É obrigatória a presença dos candidatos ou de seus representantes no dia e local especificados 
para confirmação de interesse em ocupar a vaga.

1.4. A  representação  dos  candidatos  dar-se-á  através  de  procuração  simples  (será  exigida  a 
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apresentação  da  Carteira  de  Identidade  do  procurador,  cujo  número  deverá  constar  da 
procuração).

1.5. O candidato que chegar atrasado, não comparecer à reunião ou caso seja contemplado e não 
apresentar a documentação necessária para matrícula dentro do prazo estipulado na convocação 
prevista na alínea “a” do item 10.2 do edital  de seleção, será excluído da Lista de Espera e  
perderá o direito à vaga.

1.6. Caso não sejam preenchidas todas as vagas ou haja desistências posteriores à reunião, o IFB 
poderá realizar novas convocações para  reunião de confirmação de interesse de realização de 
matrícula. 

1.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as convocações pela página eletrônica do 
IFB (www.ifb.edu.br/selecao). 

2. DA MATRÍCULA
2.1. Os candidatos contemplados com as vagas na reunião de interesse de realização de matrícula do 

dia  13  de  agosto  de  2012  deverão  entregar  a  documentação,  nos  dias,  endereço  e  horários 
especificados na tabela a seguir:

Local Data Endereço Horário

 Registro Acadêmico 
do Campus Gama

14 e 15 de 
agosto de 2012

Praça II, Setor Central – Gama/DF (antiga 
Biblioteca Pública do Gama, em frente à 
rodoviária) 

8h às 12h e 
das 13h às 18h

* Os candidatos contemplados que levarem a documentação completa, poderão se matricular logo após o 
encerramento da reunião.

2.2. São documentos exigidos para efetivação da matrícula (original e cópia):
a)  Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteira de 
Registro Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte);
b) Título de eleitor e comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 
anos: comprovante de votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça 
Eleitoral (www.tse.gov.br);
c)  Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, obtido até a data da 
matrícula (histórico escolar e certificado de de conclusão de nível médio ou de outro curso 
técnico de nível médio);
d) Duas fotos 3x4 idênticas e recentes;
e) CPF – Cadastro de Pessoa Física, se não constar na carteira de identidade;
f) Comprovante de residência;
g) Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para maiores de 18 anos do sexo 
masculino;
h) Declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante 
não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de 
ensino superior em todo o território nacional. 

2.3. O candidato selecionado que não apresentar a totalidade dos documentos exigidos no ato da 
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matrícula dentro do prazo estipulado nesta convocação perderá a vaga.
2.4. A matrícula dos candidatos menores de idade deverá ser realizada pelo responsável legal, que 

deverá apresentar Documento de Identificação válido com foto e CPF.
2.5. A matrícula poderá ser feita por terceiros, mediante apresentação de procuração específica 

assinada pelo candidato, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada do 
documento de identidade do procurador (original e cópia), bem como dos documentos do 
candidato, especificados neste edital e no Termo de Participação do IFB.

2.6. É meio oficial de comunicação com os candidatos o site http://www.ifb.edu.br/selecao.
2.7. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB faz saber que, atualmente, 

o endereço do Campus, é o seguinte:

Campus Endereço Telefones

Gama CILG - Praça II, entrequadra 16/18, A/E Setor Central  – Gama/DF 
(antiga Biblioteca Pública do Gama, em frente à rodoviária) (61) 2103-2251

2.8. Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos por meio dos  telefones dos Campi , especificado no 
quadro acima.

2.9. Os casos omissos serão julgados pela Coordenação de Acesso e Ingresso e pela  Pró-Reitoria de 
Ensino do IFB.

Brasília, 09 de  agosto de 2012.

PATRICIA SAMPAIO
Coordenadora de Acesso e Ingresso - Substituta

Portaria IFB nº 635, de 13/07/2012
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ANEXO I
Convocação para reunião de confirmação de interesse de realização de matrícula em 5ª chamada

LICENCIATURA EM QUÍMICA - NOTURNO

Classificação Inscrição no 
Enem Nome Nota 

Final Situação

121º 111060170982 BRUNO CABRAL DOS SANTOS 517,84 Convocado para reunião

122º 111001554028 EVELYN DEYSE SIMPLICIO DE BARROS 517,7 Convocado para reunião

123º 111007128161 LEONARDO NEIVA ALBERNAZ 517,61 Convocado para reunião

124º 111013107749 IRANEIDE BENICIA GONCALVES 517,19 Convocado para reunião

125º 111027717251 JOAO VICENTE LOUZEIRO DA COSTA 516,9 Convocado para reunião

126º 111003341790
JESSICA SABRINA CARVALHO DE 
MELO 516,44 Convocado para reunião

127º 111015529080 JOEL FELIX MOTA 516,44 Convocado para reunião

128º 111021912191 LEUDIMAR DA SILVA BARBOSA 516,33 Convocado para reunião

129º 111003430563 THAUANE ALVES 516 Convocado para reunião

130º 111007559064 EDIANE DA SILVA REIS 514,99 Convocado para reunião

131º 111036030661 CLEITON PINHEIRO LEAL 514,74 Convocado para reunião

132º 111010950046
REINALDO FRANCISCO OLIVEIRA 
ROCHA 514,56 Convocado para reunião

133º 111029676632 ELI AUGUSTO BRITO DA PAIXAO 514,04 Convocado para reunião

134º 111034021894 JOAO PAULO PEREIRA MEIRELES 514 Convocado para reunião

135º 111030246859 SABRINA LOURRANE FARIAS ROCHA 513,99 Convocado para reunião
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