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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO FAMILIAR - SIGAA

Nome do candidato(a): _______________________________________________________________________
Curso: ______________________________________

Campus: ___________________________________

* Responsável 1
Nome completo do responsável: ________________________________________________________________
CPF: _______________________ RG: _______________________

Data de Nascimento: ____/____/______

Parentesco com o candidato: _____________________ Profissão: _____________________________________
Escolaridade:

( ) Analfabeto
( ) Especialização

( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio
( ) Mestrado
( ) Doutorado

( ) Ensino Superior

Telefones: Fixo __________________ Comercial___________________ Celular_________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________

* Responsável 2
Nome completo do responsável: ________________________________________________________________
CPF: _______________________ RG: _______________________

Data de Nascimento: ____/____/______

Parentesco com o candidato: _____________________ Profissão: _____________________________________
Escolaridade:

( ) Analfabeto
( ) Especialização

( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio
( ) Mestrado
( ) Doutorado

( ) Ensino Superior

Telefones: Fixo __________________ Comercial___________________ Celular_________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________
______________________ (SC), ____ de ________________ de 20___.

__________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)

Nome do pai, mãe ou responsável legal (quando o(a)
candidato(a) tiver idade inferior a 18 anos):

_____________________________________________

Assinatura do pai, mãe ou responsável legal

Rua das Missões, nº 100, Ponta Aguda
Blumenau-SC. CEP: 89051-000
www.ifc.edu.br
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Informações de Endereço do Candidato:
CEP:
Tipo:

( ) Avenida
( ) Rodovia

( ) Bloco
( ) Rua

( ) Fazenda
( ) Travessa

( ) Praça
( ) Outros

Logradouro (Rua,
Avenida, etc):
Número:
Complemento:
Bairro:
Município
Estado/UF:

_______________________________________
Assinatura do Candidato ou Responsável Legal caso o candidato seja menor de idade
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

TERMOS DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO

Preenchimento obrigatório pelo responsável para candidatos menores de 18 anos.
Caso o candidato tenha mais de 18 anos, o mesmo pode preencher as informações
abaixo.

Termo de Uso de Imagem*
AUTORIZO o uso de imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para
ser utilizada em campanhas promocionais e institucional pelo Instituto Federal
Catarinense, para serem essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima
mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) out-door;
(II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de
apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes;
(VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa
para rádio, entre outros).
( ) Sim

( ) Não

*obrigatório preenchimento
Termo de Ciência - Testes de Nivelamento em Línguas Estrangeiras**
Em atendimento às Diretrizes para a Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino
Médio do Instituto Federal Catarinense que prevê a oferta de Língua Inglesa, Língua
Espanhola e/ou Libras por níveis de proficiência em articulação com o Centro de Línguas
do IFC a partir do ano letivo de 2021, declaro estar ciente de que o(a) estudante,
necessitará realizar testes de nivelamento do(s) idioma(s) ofertado(s) nesta Instituição de
ensino, e que, dependendo do seu desempenho, poderá obter o aproveitamento desta
disciplina que integra a matriz curricular do seu curso em seu histórico escolar.Nesse
caso, estou ciente de que o(a) estudante deverá utilizar a carga horária disponível em seu
horário acadêmico, decorrente do possível aproveitamento das disciplinas acima
mencionadas, para dedicar-se a outras atividades acadêmicas ofertadas pela Instituição.
( ) Ciente
**obrigatório preenchimento para candidatos do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio

_______________________________________
Assinatura do Candidato ou Responsável Legal caso o candidato seja menor de idade
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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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Termo de Responsabilidade por Danos Causados*
PELO PRESENTE TERMO, declaro assumir total responsabilidade por qualquer dano
que, aluno(a) do Instituto Federal Catarinense, vier a causar ao patrimônio da instituição
por dolo ou culpa, devendo reparar financeiramente, tão logo forem feitas as apurações
necessárias.
( ) Ciente
*obrigatório preenchimento
Termo de Ciência - Regulamento de Conduta Discente*
O(A) discente e seu(sua) responsável legal entendem que tem o dever de “Conhecer,
respeitar e cumprir os regulamentos, as normas, as diretrizes e as instruções relativas a
quaisquer atividades relativas ao IFC, desenvolvidas nos âmbitos interno e externo à
instituição”.
O
Regulamento
de
conduta
discente
está
disponível
em
https://consuper.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/14/2017/01/Resolu%c3%a7%c3%a3o
-05-2017-Aprova-Regulamento-da-conduta-discente.pdf
( ) Ciente
*obrigatório preenchimento
Termo de Autorização - Saídas/passeios/viagens de estudos
PELO PRESENTE TERMO, autorizo o estudante ora matriculado a participar de
saídas/passeios/viagens de estudos organizadas pelo Instituto Federal Catarinense.
( ) Sim

( ) Não

*** Obrigatório preenchimento para menores de 18 anos.

_________________________________________
Assinatura do Candidato ou Responsável Legal caso o candidato seja menor de idade
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Termo de Consentimento Livre Esclarecido - TCLE*
Este termo visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o
candidato, ao se matricular no Instituto Federal Catarinense - IFC, concorda com o
tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, em conformidade com a
Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Ao manifestar sua
aceitação para com o presente termo, o responsável legal pelo menor consente e
concorda que O Instituto Federal Catarinense, representado pela Coordenação de
Registro Acadêmico do Campus, fique autorizado a coletar dados e documentos e a
realizar o tratamento dos seguintes dados pessoais contidos neste formulário de
matrícula. O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem a finalidade de
efetuar a matrícula do candidato conforme documentos exigidos pelo edital e cadastro no
sistema acadêmico da instituição. Adicionalmente, as informações de renda familiar per
capita, transporte e cor/raça serão utilizadas nos censos que a instituição preenche
anualmente, conforme legislação específica. O IFC se responsabiliza pela manutenção de
medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de
acessos não autorizados. Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709, o Controlador
comunicará ao Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a
ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao
Titular. A Coordenação de Registro Acadêmico do Campus manterá os dados pessoais
do candidato mesmo após findado o processo de ingresso, para fins de registro. Este
consentimento poderá ser revogado pelo responsável legal pelo menor, a qualquer
momento, mediante solicitação via e-mail ou correspondência ao Controlador.
( ) Ciente
*obrigatório preenchimento

_______________________________________
Assinatura do Candidato ou Responsável Legal caso o candidato seja menor de idade

