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INSTRUÇÕES PARA A MATRÍCULA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 

PPG-TEM 

 

Os documentos poderão ser apresentados através de cópia autenticada ou com a presença do 

original para validar a sua respectiva cópia. 

 

LOCAIS E HORÁRIOS DE MATRÍCULA 

SECRETARIA: 

Câmpus Caxias do Sul – Bloco A3, sala 302. 

R. Avelino Antônio de Souza, 1730 | Bairro Nossa Senhora de Fátima | CEP: 95043-700 | Caxias 

do Sul – RS | (54) 3204-2133. 

Dias 06 e 07 de agosto, das 16h às 21h. 

SUBSECRETARIAS: 

Câmpus Farroupilha – Sala 110. 

Av. São Vicente, 785 | Bairro Cinquentenário | CEP: 95180-000 | Farroupilha – RS | (54) 3260-

2400. 

Dias 04 e 05 de agosto, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h. 

Câmpus Feliz – Bloco C, sala C2. 

R. Princesa Isabel, 60 | Bairro Vila Rica | CEP: 95770-000 | Feliz – RS | (51) 3637-4418. 

Dias 04 e 05 de agosto, das 9h às 13h e das 16h às 19h. 

 

Contato para dúvidas: secretaria.ppgtem@ifrs.edu.br. 
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 2015/2 

 
ALUNO ESPECIAL 

 
Ao Sr. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Engenharia de Materiais. 
 
 
 Eu, __________________________________________________, venho por meio deste, 
solicitar a admissão como ALUNO ESPECIAL no curso de Mestrado Profissional em 
Tecnologia e Engenharia de Materiais para o período letivo de 2015/2, na seguinte atividade 
acadêmica: 
 
(    ) Trabalho Final. 
 
 
_________________________, _____ de ________________ de  2015. 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Solicitante 

 
 
PARECERES: 
Professor Responsável pela atividade acadêmica: _____________________________ 
(   ) deferido    (    ) indeferido. 
Coordenador do Programa: ______________________________ 
(   ) deferido    (    ) indeferido. 
Obs.: ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________ _______________________________ 
 Professor Responsável pela Disciplina Coordenador do Programa 
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 2015/2 

 
ALUNO REGULAR 

 
Ao Sr. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Engenharia de Materiais. 
 
 
 Eu, __________________________________________________, venho por meio deste, 
solicitar a matrícula como ALUNO REGULAR no curso de Mestrado Profissional em 
Tecnologia e Engenharia de Materiais para o período letivo de 2015/2, na(s) seguinte(s) 
atividade(s) acadêmica(s): 
 
(     ) Caracterização dos Materiais. 
(     ) Ciência dos Materiais. 
(     ) Metodologia de Pesquisa e Inovação. 
(     ) Trabalho Final. 
 
ORIENTADOR: _________________________________________ 
 
 
_________________________, _____ de ________________ de 2015. 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Solicitante 

 
PARECERES: 
Professor Orientador: ___________________________________ 
(   ) deferido    (    ) indeferido. 
Coordenador do Programa:____________________________________ 
(   ) deferido    (    ) indeferido. 
Obs.: ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
 Professor Orientador Coordenador do Programa 
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FICHA DE HOMOLOGAÇÃO DA MATRÍCULA 

CANDIDATO: 

ITENS PARA HOMOLOGAÇÃO SIM NÃO NA* 

Documento de conclusão de curso superior - original e cópia simples    

Curso superior nas áreas relacionadas à Tecnologia e Engenharia de 

Materiais ou justificativa relevante e sujeita a aprovação do colegiado 

   

Histórico escolar da graduação    

Histórico escolar de outros cursos de Pós-Graduação concluídos    

Curriculum Vitae obtido pela Plataforma Lattes (atualizado)    

Certidão de Nascimento ou Casamento – original e cópia simples    

Documento de identidade – original e cópia simples    

CPF – original e cópia simples    

Comprovante de residência – original e cópia simples    

Uma Foto 3x4 recente    

Termo de autorização de uso da imagem    

Título de Eleitor – original e cópia simples    

Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral    

Comprovante de quitação com o Serviço Militar    

Se candidato aprovado via reserva de vagas: autodeclaração    

Se candidato estrangeiro: apresentar RNE e visto de estudante    

(   ) HOMOLOGADO 

(   ) NÃO-HOMOLOGADO 

*NA = não se aplica. 

Observação: 

 

Servidor:_____________________________  Assinatura: _______________________ 

Data: ____/____/_______ 
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6. MATRÍCULA (DO EDITAL) 

6.1 Para ser admitido como aluno regular no curso, o candidato deverá satisfazer as seguintes 

exigências: 

I – Ter sido aprovado no processo seletivo especificamente realizado para esse fim; 

II – Apresentar documentos comprobatórios de conclusão de curso superior nas áreas 

relacionadas à Tecnologia e Engenharia de Materiais ou excepcionalmente em outras áreas, 

mediante justificativa relevante e sujeita a aprovação do colegiado; 

III– Cópia e original ou cópia autenticada do diploma de graduação ou documento original 

equivalente ou, ainda, de outro documento que comprove estar o candidato em condições de 

concluir o curso de graduação antes de iniciado o curso de mestrado, expedidos por 

estabelecimentos oficiais ou oficialmente reconhecidos; 

IV – Histórico escolar de graduação e de outros cursos de Pós-Graduação concluídos; 

V – Curriculum Vitae obtido pela Plataforma Lattes atualizado (com última atualização feita a 

partir de 22 de maio de 2015); 

VI – No caso de candidato brasileiro, provar e estar em dia com as obrigações militares e 

eleitorais e no caso de candidato estrangeiro, os exigidos pela legislação específica; 

§ 1º – Considera-se documento equivalente, para efeito do disposto no inciso III desse artigo, 

aquele que comprove ter o candidato se graduado em estabelecimento oficialmente reconhecido 

no País ou igual diploma de estabelecimento estrangeiro, revalidado por órgão competente. 

VII – Todos os documentos relacionados no ANEXO X. 
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ANEXO X (DO EDITAL) 

 

DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA MATRÍCULA 

Os candidatos aprovados deverão efetivar a matrícula na Secretaria ou Subsecretarias do PPG-
TEM, em data e horário a serem divulgados juntamente com o resultado do processo seletivo, 
munidos dos documentos exigidos neste ANEXO e daqueles citados na seção 6, item 6.1 deste 
edital, de acordo com sua Modalidade de Acesso. 

 

CANDIDATOS APROVADOS EM QUALQUER MODALIDADE DE INGRESSO E 
PARA QUALQUER UM DOS CURSOS DEVEM APRESENTAR: 

(__) Certidão de Nascimento ou Casamento – original e cópia simples; 

(__) Carteira de identidade ou documento equivalente – original e cópia simples; 

• O que é documento equivalente? Documentos com foto, expedidos por órgãos das 
Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar, Ministério do Trabalho, 
Ordens ou Conselhos de Classe legalmente reconhecidos, ou Conselho Nacional de 
Trânsito (Carteira Nacional de Habilitação expedida na forma da Lei 9.503/97, com 
fotografia); 

(__) CPF – original e cópia simples;  

• Na falta deste apresentar comprovante de situação cadastral do CPF - consultar no site: 
(__) http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp 

(__) Comprovante de residência no nome do estudante ou dos pais – original e cópia simples. 

• Na falta deste documento no nome do estudante ou dos pais apresentar: 

o Declaração de residência do titular da conta (APÊNDICE 1 deste anexo) (__) 

o Cópia simples da identidade do titular da conta. (__) 

• Em caso de habitação irregular ou em área verde apresentar: 

o Declaração de moradia irregular ou em área verde (APÊNDICE 2 deste anexo) (__) 

(__) Uma Foto 3x4 recente 

(__) Termo de autorização de uso da imagem. (APÊNDICE 3 deste anexo) 

(__) Título de Eleitor – original e cópia simples 

(__) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral – Consultar no site: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

(__) Candidatos do sexo masculino com idade entre 18 e 45 anos: 

• Comprovante de quitação com o Serviço Militar – original e cópia simples;  

(__) Se candidato aprovado via reserva de vagas – autodeclarado negro (preto/pardo) ou 
indígena: 
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• Autodeclaração étnico-racial ou de membro de Comunidade Indígena. (Apêndice 4 

deste anexo) 

(__) Se candidato aprovado, via reserva de vagas – pessoa com deficiência (PCD): 

• Laudo Médico original com Classificação Internacional de Doença (CID) para que seja 
analisado pelo Departamento de Concursos e Ingresso Discente do IFRS. 

(__) Se candidato estrangeiro apresentar: 

• Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) – original e cópia simples ou, (__) 

• Passaporte com visto de estudante – original e cópia simples ou, (__) 

• Outro documento que por previsão legal permita que o estrangeiro estude no Brasil– 
original e cópia simples (__) 

(__) Se candidato mudou de nome, apresentar: 

• Certidão de comprovação – original e cópia simples 
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APÊNDICE 1 DO ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DO TITULAR DA CONTA 

 

Eu, __________________________________________________________________________, 

RG: ______________________________, CPF:____________________________, declaro que 

o(a) candidato ________________________________________________________________ 

reside no endereço declarado por comprovante de residência em meu nome. 

 

 

 

____________________________, _____ de _______________ de 201___. 

 

 

___________________________________  

Assinatura do(a) declarante 

 

 

Observação: esta declaração deve ser preenchida pelo titular da conta apresentada para 

comprovação de endereço de residência e acompanhada de cópia simples da Identidade do 

mesmo. 
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APÊNDICE 2 DO ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE MORADIA IRREGULAR 

 

Eu, __________________________________________________________________________, 

RG: ______________________________, CPF:____________________________, declaro que 

habito em moradia irregular ou em área verde, sem a possibilidade de comprovação formal do 

meu endereço. 

 

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), a alteração dessa situação, apresentando 

documentação comprobatória. 

 

 

____________________________, _____ de _______________ de 201___. 

 

 

___________________________________  

Assinatura do(a) declarante 
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APÊNDICE 3 DO ANEXO X 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

 

Eu, __________________________________________________________________________, 

RG: _____________________________, CPF:____________________________, AUTORIZO 

o uso da minha imagem, para ser utilizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), em qualquer material de divulgação da instituição e de 

suas atividades aos públicos externo e interno, desde que não haja desvirtuamento da sua 

finalidade. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades, 

inclusive na internet. Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso 

acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem. 

 

 

___________________________, _____ de _______________ de 201___. 

 

 

___________________________________  

Assinatura do(a) declarante 
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APÊNDICE 4 DO ANEXO X 

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL OU DE MEMBRO DE COMUNIDADE 

INDÍGENA 

 

Eu, _________________________________________________________________________, 

RG: ______________________________, CPF:____________________________, declaro para 

o fim específico de concorrer à reserva de vagas destinadas a negros (pretos/pardos) e indígenas 

no Processo Seletivo 2015/2 do Instituto Federal de Educação Ciência e tecnologia do Rio 

Grande do Sul (IFRS), com base na Lei nº 12.711, de 29/08/2012, regulamentada pelo Decreto nº 

7.824, de 11/10/2012, e implementada pela Portaria Normativa nº 18, do Ministério da 

Educação, de 11/10/2012, que sou: 

 

⃝ Negro (preto/pardo) 

⃝ Indígena – Se Membro de comunidade Indígena preencha os campos a seguir: Pertenço 

ao Povo Indígena (identificar a Etnia): _______________________. Especifique qual o 

nome da Terra Indígena, ou Acampamento: 

______________________________________________________ situado no Município 

de __________________________________________________, no estado do ______. 

 

Declaro também estar ciente que se for comprovada falsidade desta declaração a minha 

classificação no processo seletivo será tornada sem efeito, o que implicará em cancelamento da 

minha opção pelo sistema de reserva de vagas e consequente perda da vaga. 

 

___________________________, _____ de _______________ de 201___. 

 

 

___________________________________  

Assinatura do(a) declarante
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ANEXO XI 

PROCURAÇÃO SIMPLES 

 

Eu, _____________________________________________________________________, filho 

de (nome da mãe) ___________________________________________________________ e de 

(nome do pai)__________________________________________________________________, 

nascido(a) no dia ______ do mês de _____________de (ano)________ , na cidade de 

_____________________________, Estado __________, portador(a) do documento de 

identidade nº__________________________ expedido pelo(a) ______________ em 

___/____/______, pelo documento presente nomeia e constitui seu bastante procurador(a) o(a) 

senhor(a) _____________________________________________________________________, 

de nacionalidade ______________________, domiciliado(a) e residente na 

(rua/Av.)_________________________________________________________ nº __________, 

na cidade de ________________________, no Estado _____, portador(a) do documento de 

identidade nº _____________________________, expedido pela ________________, em 

___/____/______, para fim específico de efetivação de matrícula junto ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), assumindo total responsabilidade 

pelas decisões e ações que seu(sua) procurador(a) vier a tomar. 

 

 

___________________________, _____ de ________________________ de 201___ 

 

 
 
 

________________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 

 


