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Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
PARA ALUNO ESPECIAL
Eu,

_______________________________________________________________,

CPF nº ________________________ , venho por meio deste requerer a matrícula, como
ALUNO(A) ESPECIAL*, na disciplina _____________________________________, do

Curso de __________________________________ - Ensino Superior.
Afirmo estar ciente que este requerimento não garante a vaga de ingresso ao Curso e
que a solicitação passará pela análise da Coordenação do Curso e do professor responsável
pela disciplina.
Araquari, _____ de ________________ de _________.
____________________________________
Assinatura do requerente
* - A matrícula na condição de “aluno especial” está prevista no Capítulo V, na Organização Didática dos Cursos Superiores do IFC, e
está reservada a candidatos externos – que não são alunos regulares de nenhum dos cursos superiores existentes no Campus. Este
candidato “poderá cursar no máximo dois componentes curriculares por período, não ultrapassando 25% do total de componentes
curriculares do curso”. O período para requerer matrícula como aluno especial em disciplinas dos cursos Superiores do IFC - Campus
Araquari é determinado no Calendário Acadêmico dos Cursos Superiores, que está publicado no site do Campus Araquari.

1 – Dados Pessoais
RG: ______________________ Data de Emissão: ____/____/_______ Órgão Emissor: _________ UF: ____
Nascido em: ____/____/________ Naturalidade: ________________________________________ UF: ____
Nacionalidade: ___________________ Estado Civil: ___________________
Sexo: (

) Masculino

(

) Feminino

Endereço: ______________________________________________________________ Nº: _____________
Complemento: __________________ Bairro: ____________________________ CEP: __________________
Cidade: _____________________________________________ Estado: _______
Telefones: Resid.: (

) ______________ Celular: (

) _________________

E-mail:_________________________________________________________________________________

2. Informações do curso anterior ao ingresso no IFC (Ensino Médio)
Instituição:________________________________________________ Ano de Conclusão: _____________
Rede: (

) Pública

(

) Privada

______________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
IMPORTANTE: Ao Requerimento de Matrícula para Aluno Especial devem ser anexados os
seguintes documentos;
(

) Carteira de Identidade (cópia acompanhada do original);

(

) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (cópia acompanhada do original);

(

) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou documento equivalente (cópia acompanhada

do original);

(

) Se realizou estudos equivalentes ao Ensino Médio, no todo ou em parte, no

exterior, deverá apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria Estadual de
Educação;
(

) Se apresentar documentos em língua estrangeira, estes deverão estar visados

pela autoridade consular brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva
tradução oficial;
(

) Os candidatos procedentes de outros países deverão apresentar, ainda, fotocópia

e original da cédula de identidade de estrangeiro (RNE), e/ou outro documento
comprobatório com validade nacional.

PROTOCOLO – SECRETARIA ACADÊMICA
Recebido e conferido em: _____ / _____ /__________, por ____________________.

Lançado em ____/____/_______.

PARECER
(

) DEFERIDO

(

) INDEFERIDO

Obs.:_______________________________________________________
Assinatura do(a) Professor(a) responsável:_____________________________________
Assinatura do(a) Coordenador(a) do Curso:____________________________________
Data: _____ / _____ /__________.
______________________________________________________________________________________________
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