MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DEPARTAMENTO
DE EXTENSÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CAMPUS BARRA DO CORDA
ANEXO I
FICHA DE DADOS SOCIOECONÔMICOS
Nº de Inscrição:______________

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DEPARTAMENTO
DE EXTENSÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CAMPUS BARRA DO CORDA
ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nº de Inscrição: ________/2019 (campo a ser preenchido pelo servidor público)
DADOS PESSOAIS (preenchimento obrigatório)
Nome:
CPF:

RG:

Telefone fixo: ( )

Celular: ( )

E-mail pessoal:
DADOS ACADÊMICOS (preenchimento obrigatório)
DOCUMENTOS APRESENTADOS (Preenchimento pelo Servidor do Campus) Marque (X)
(
(
(
(

)RG ( )CPF (
) Comprovante de residência
) Anexo I - Ficha de Dados Socioeconômicos
) Anexo III - Declaração de Vínculo
) Anexo IV - Termo de Compromisso
( ) Anexo V - Termo de Ciência
Obs.: Emitir COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO SOMENTE com TODOS os
documentos entregues e devidamente assinados.

__________________________________
Assinatura do Servidor

________________________________
Local e Data

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO*
Nome:
Nº de Inscrição: ________/2018 (campo a ser preenchido pelo servidor público)
____________________________
Assinatura do Servidor

_______________________
Local e Data

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DEPARTAMENTO DE
EXTENSÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CAMPUS BARRA DO CORDA
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE VÍNCULO
MODELO

DECLARO,

para

os

devidos

fins,

que

________________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade
Nº _______________________ e CPF ____________________ é professor em efetivo exercício
atuando na Escola Indígena ____________________________________________________________
Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Barra do Corda - MA, ____ de ______ de 2019

Assinatura
Carimbo do Diretor(a)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO - CAMPUS BARRA DO CORDA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - DDE
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - DRCA

ANEXO IV
TERMO DE COMPROMISSO
Eu, __________________________________________________________, comprometo-me a cumprir o presente termo,
incluindo itens do Regulamento do Corpo Discente entre outros:
DOS DIREITOS:
- Ter um ensino de qualidade que assegure a sua formação para cidadania e o exercício profissional;
- Ser tratado(a) com respeito e atenção por todos que integram a comunidade do Campus;
- Requerer aquilo a que se julgar com direito e obter respostas do requerimento;
- Utilizar os serviços oferecidos pelo IFMA, tais como médico de caráter preventivo e de urgência, biblioteca,
laboratórios e instalações desportivas;
- Apresentar sugestões e propostas para melhorias das atividades educacionais do Campus, bem como ser ouvido(a) pelo
setor competente quando necessário.
DOS DEVERES:
- Cumprir as determinações quanto aos horários e locais de entrada e saída do estabelecimento;
- Zelar pelo patrimônio do Campus;
- Indenizar os prejuízos causados ao patrimônio do Campus ou objetos pertencentes aos colegas;
- Apresentar à Diretoria de Desenvolvimento de Ensino as justificativas de suas faltas em tempo hábil (até 48 horas após
sua ausência);
- Apresentar à Escola, no ato da matrícula, toda documentação exigida conforme Edital de ingresso de alunos ao Campus.
DOS IMPEDIMENTOS:
- Ocupar-se durante as aulas com atividades alheias às mesmas;
- Estar fora de sala de aula no horário de aula;
- Sair do Campus fora dos horários previstos, sem autorização da Diretoria de Desenvolvimento de Ensino ou da
Coordenação do curso;
- Promover qualquer evento usando o nome do Campus sem autorização prévia e autorização da Direção;
- Demonstrar no recinto interno do Campus atitudes incompatível com a natureza da vida escolar;
- Portar armas de fogo ou objetos cortantes;
- Realizar atividades com fins lucrativos (financeiros) sem a devida autorização da escola;
- Apresentar-se ao Campus sob o efeito de drogas, ou fazer uso destas no recinto escolar ou usando uniforme do
Campus;
- Fazer ou atender ligações de celular, inclusive carregar bateria do mesmo em sala de aula;
- Utilizar as dependências, as máquinas e equipamentos do Campus sem fins escolares e a devida autorização da escola.

OBSERVAÇÃO: Os alunos deverão apresentar documentos e material de identificação quando exigidos.

_________________________________________________________
Assinatura do aluno/responsável

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
- CAMPUS BARRA DO CORDA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - DDE
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - DRCA

ANEXO V
TERMO DE CIÊNCIA

Eu, _______________________________________________, ESTOU CIENTE que:
1-

2-

O cursista que acumular um total de faltas superior a 25% da carga horária total do curso será
reprovado por falta e não fará jus ao certificado de conclusão do curso de extensão;
Comprovadamente e a qualquer tempo, apresentar documentos falsos, fornecer informações
inverídicas, utilizar quaisquer meios ilícitos ou descumprir as normas no Edital do referido
curso, terá a matrícula cancelada no IFMA – Campus Barra do Corda, sem prejuízo das
sanções penais eventualmente cabíveis.

Barra do Corda – MA, _____ de ____________________ de 2018

____________________________________________________________

Assinatura do candidato

____________________________________________________________

Assinatura do Responsável Legal
(em caso de candidato menor de 18 anos)

