MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Câmpus Joinville

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM REGIME ESPECIAL
Dados Pessoais
Nome:
Natural de:

UF:

RG ou RNE nº:

Órgão/UF:

/

/

Preto: (

)

Data de Exp. RG:
Raça/Cor:

Data de Nasc.:
CPF nº:

Amarelo: (

)

Indígena: (

/

/

__ __ __ . __ __ __ . __ __ __ - __ __
)

Branco: (

)

Pardo: (

)

Endereço
Rua:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:
Telefone: Residencial: (

)

Celular: (

)

E-mail:
Escolaridade
Nome da Instituição de
Conclusão da Escolaridade:

Ano de Conclusão:

Solicitação de Componente Curricular

Curso:
Unidade Curricular:
Docente:

TERMO DE RESPONSABILIDADE
O Regulamento Didático Pedagógico – RDP, em seu capítulo VIII - da Matrícula Especial em Componente
Curricular, determina que:
Art. 141. Terminado os processos de matrícula dos alunos do IFSC as vagas restantes em componentes curriculares
poderão ser ocupadas por qualquer pessoa mediante processo de matrícula especial em componente curricular.
§ 1º A solicitação de matrícula especial será protocolada pelo solicitante e dirigida à Coordenadoria de Curso ofertante
do componente curricular, em formulário próprio, no período previsto no calendário acadêmico, acompanhando: I fotocópia autenticada do documento de identificação; II - justificativa do pedido;
§ 2º O deferimento ficará condicionado à aceitação da Coordenadoria de Curso considerando o PPC do curso ofertante.
Art. 142. A solicitação de matrícula especial em componente curricular será atendida conforme a seguinte ordem de
prioridade: I - profissional da área; II - aluno realizando curso de graduação na área afim; III - portador de diploma de
curso de graduação; III - candidato com mais idade.
Art. 143. A matrícula especial não assegura, em qualquer hipótese, vínculo como aluno regular do IFSC.
Art. 144. O aluno com matrícula especial ficará sujeito às normas disciplinares e didático pedagógicas, bem como
submetido ao sistema de avaliação do componente curricular, conforme PPC.
Art. 145. O aluno aprovado terá direito ao atestado emitido pela Coordenadoria de Registro Acadêmico, constando o
componente curricular cursado, a carga horária, o período, a nota, a frequência e a ementa.
Art. 146. O aluno poderá cursar, em matrícula especial, no máximo 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária de um
mesmo curso, respeitando a carga horária máxima por período letivo.
Comprometo-me a ser assíduo e pontual, a ter frequência mínima de 75% na unidade curricular citada acima e a
realizar todas as atividades e provas. Estou ciente e de acordo que:
✔ Estarei sujeito(a) às normas disciplinares e didático-pedagógicas do IFSC e que o não cumprimento de tais
normas, bem como das determinações do(a)(s) docente(s), implicará no meu desligamento da(s) unidade(s)
curricular(es) para a(s) qual(is) fui aceito(a);
✔ Minha participação ocorrerá tão somente na condição de aluno(a) especial, sem os direitos institucionais
assegurados à(os) alunos(as) regularmente matriculados(as) na(s) unidade(s) curricular(es) que frequentarei;
✔ Minha frequência não assegura, em qualquer hipótese, vínculo como aluno(a) regular do IFSC e nem com o
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✔

curso ao qual a unidade curricular acima está atrelada;
Se aprovado(a), receberei uma declaração, constando: nome da(s) unidade(s) curricular(es) concluída(s) com
êxito; curso(s) ao(s) qual(is) estou vinculado(a); nome do(a)(s) docente(s); ementa(s); carga horária; período
letivo; conceito final e frequência.

Anexar a este termo:
a) Original e Fotocópia de um documento de identificação com foto e/ou com CPF;
b) Justificativa do pedido de matrícula em regime especial.
Justificativa:

Declaro que participarei da componente curricular solicitada na condição de aluno(a) especial, com o devido aceite do(a)
docente responsável pela unidade curricular:

Joinville, ______ de ______________ de 20____.
__________________________________________
Assinatura do(a) aluno(a) em regime especial

DEFERIDO

Parecer

INDEFERIDO

/

DATA:

/

Observações:

Assinatura e Carimbo da
Coordenação e/ou Docente
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aluno(a) e/ou Solicitante:
Solicitação: Matrícula especial – Componente:
Curso:
Site do IFSC: joinville.ifsc.edu.br > Ensino > Secretaria Acadêmica. Telefone: (47) 3431-5604.

DATA:

Servidor(a):

/

/
Assinatura/Carimbo

