


IV. LEIA-SE:

7.8 Eo encerramento das inscrições, em caso de falta de energia elétrica, falha no servidor central do IFB ou em

casos fortuitos, a Coordenação de Acesso e Ingresso Estudantil poderá, por meio de Comunicado, prorrogar as

inscrições por até 24 horas úteis.

V. ONDE SE LÊ: 

11.4 São documentos exigidos para efetivação da matrícula (original e cópia):

a) Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteiras de Registro Profissional; Carteira

de Habilitação, Carteira de Trabalho ou Passaporte);

b) Certificado ou histórico escolar de conclusão do Ensino Médio;

c) Duas fotos 3x4 idênticas e recentes, os candidatos que, porventura, não apresentarem no ato da matrícula as 02

(duas) fotos 3x4, ficam comprometidos a entregá-las em até 30 dias, no Registro Acadêmico do campus;

d) Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho; e

e) Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para maiores de 18 anos do sexo masculino (Obs: O

candidato com idade superior a 45 (quarenta e cinco) anos completos ou a completar está dispensado da

apresentação do documento).

f)Formulário do AEEXO B deste Edital, em que declara o número de seu CPF e se for o caso do título eleitoral.

11.4 Candidato menor de idade que ainda não possui carteira de identidade poderá realizar a matrícula com a

apresentação de certidão de nascimento, sob o compromisso de providenciar a emissão do documento de

identidade com maior brevidade possível e apresentá-lo no Registro Acadêmico (original e cópia).

11.5 A matrícula dos candidatos menores de idade deverá ser realizada por pai, mãe ou responsável legal, não

sendo exigida a apresentação de procuração, porém deve ser apresentada toda a documentação exigida para

matrícula e o documento de identificação válido com foto e CPF do responsável e do menor. Eo caso de matrícula

por responsável legal, deve ser apresentada a certidão ou o termo de compromisso de guardião ou de tutor.
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sendo exigida a apresentação de procuração, porém deve ser apresentada toda a documentação exigida para

matrícula e o documento de identificação válido com foto e CPF do responsável e do menor. E o caso de matrícula

por responsável legal, deve ser apresentada a certidão ou o termo de compromisso de guardião ou de tutor.

VII. ONDE SE LÊ: 
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