


2. A matrícula dos candidatos convocados será realizada no período de 21 a 23 de 
fevereiro de 2022, podendo ser de forma online ou presencial. Para realização da 
matrícula o candidato deverá encaminhar no período indicado e-mail para
matricula.taguatinga@ifb.edu.br manifestando a forma que deseja realizar sua 
matrícula.

3. O candidato convocado que optar pela matrícula online deverá enviar as informações e 
documentação por meio de formulário eletrônico. O candidato que optar pela matrícula 
presencial deverá apresentar no registro acadêmico do Campus Taguatinga a 
documentação prevista no item 12.6 do Edital 1/2022 - TG-GRAD-BC/CGEN/DREP/DGTG/IFBRASILIAEdital 1/2022 - TG-GRAD-BC/CGEN/DREP/DGTG/IFBRASILIA

PARA PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DEPARA PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃOGRADUAÇÃO

PARA TRANSFERÊNCIASPARA TRANSFERÊNCIAS EXTERNA OU EXTERNA OU
INTERNAINTERNAEMEM CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO

1. Diploma de curso superior reconhecido pelo MEC;

2. Histórico acadêmico/escolar do curso superior,
com carga horária dos componentes curriculares,
notas ou menções, em que conste o número da
autorização de funcionamento e o número da
portaria de reconhecimento do curso pelo MEC;

3. Documento de identificação válido e com foto
(Carteira de identidade; Carteira de Registro
Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte);

4. Formulário do ANEXO D preenchido, em que
declara o número do título eleitoral (se for maior
de 18 anos) e o número de seu CPF;

5. Duas fotos 3x4 idênticas e recentes (não precisam
ser datadas). Os candidatos que, porventura, não
apresentarem no ato da matrícula as 02 (duas)
fotos 3x4, ficam comprometidos a entregá-las em
até 30 dias, a contar da data de matrícula, no
Registro Acadêmico;

6. Comprovante de residência com CEP ou
declaração de próprio punho;

7. Certificado de reservista ou de dispensa de
corporação, para maiores de 18 anos do sexo
masculino (Observação: O candidato com idade
superior a 45 anos completos ou a completar está
dispensado da apresentação do documento); e

8. Declaração 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.

1. Histórico acadêmico/escolar do curso superior,
com carga horária dos componentes curriculares,
notas ou menções, em que conste o número da
autorização de funcionamento e o número da
portaria de reconhecimento do curso pelo MEC;

2. Documento de identificação válido e com foto
(Carteira de identidade; Carteira de Registro
Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte);

3. Formulário do ANEXO D preenchido, em que
declara o número do título eleitoral (se for maior
de 18 anos) e o número de seu CPF;

4. Duas fotos 3x4 idênticas e recentes (não precisam
ser datadas). Os candidatos que, porventura, não
apresentarem no ato da matrícula as 02 (duas)
fotos 3x4, ficam comprometidos a entregá-las em
até 30 dias, a contar da data de matrícula, no
Registro Acadêmico;

5. Comprovante de residência com CEP ou
declaração de próprio punho;

6. Certificado de reservista ou de dispensa de
corporação, para maiores de 18 anos do sexo
masculino (Observação: O candidato com idade
superior a 45 anos completos ou a completar está
dispensado da apresentação do documento); e

7. Declaração 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.

4. O candidato convocado que não apresentar a totalidade dos documentos, previsto no 
item 3 desta convocação, exigidos no ato da matrícula, perderá o direito à vaga.
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