MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

EDITAL Nº 128/2016 – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – RETIFICAÇÃO 04
Dispõe sobre o Exame de Classificação 2017
dos Cursos Técnicos de Nível Médio, na forma
integrada, com ingresso no primeiro semestre
letivo de 2017, na modalidade PRESENCIAL.
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO 2017 PARA OS CURSOS TÉCNICOS – 1º SEMESTRE DE
2017
Onde se lê:
10.3 No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
[…]
m) Os candidatos procedentes de outros países deverão 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, pelas instituições responsáveis (exceto os mencionados na
alínea “n” deste item). O mesmo vale para os nacionais que cursaram ensino fundamental no
exterior;
[…]
10.6.1 Os candidatos que optaram pelo Sistema de Ações Afirmativas (cotas) e que se
enquadram nos itens 2.7 e 2.8 deste edital devem apresentar Histórico Escolar por meio do
qual comprovem ter cursado e concluído todo o ensino fundamental exclusivamente na rede
pública de ensino do país.
10.6.2 Não poderá ser matriculado, nas vagas que se enquadram nos itens 2.7 e 2.8, o
candidato que tenha cursado o ensino fundamental integralmente, ou em parte, em escolas
particulares, inclusive com bolsa de estudos (parcial ou integral).
Leia-se:
10.3 No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
[…]
m) Os candidatos procedentes de outros países deverão 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, pelas instituições responsáveis (exceto os mencionados na
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alínea “n” “l” deste item). O mesmo vale para os nacionais que cursaram ensino fundamental
no exterior;
[…]
10.6.1 Os candidatos que optaram pelo Sistema de Ações Afirmativas (cotas) e que se
enquadram nos itens 2.7 e 2.8 2.8.2 deste edital devem apresentar Histórico Escolar por meio
do qual comprovem ter cursado e concluído todo o ensino fundamental exclusivamente na
rede pública de ensino do país.
10.6.2 Não poderá ser matriculado, nas vagas que se enquadram nos itens 2.7 e 2.8 2.8.2, o
candidato que tenha cursado o ensino fundamental integralmente, ou em parte, em escolas
particulares, inclusive com bolsa de estudos (parcial ou integral).

Blumenau, 18 de outubro de 2016.
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