ANEXO II - EDITAL Nº 124/2019 – PROENS/IFPR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO POR TRANSFERÊNCIA INTERNA E EXTERNA OU DE PORTADORES DE DIPLOMA DE
GRADUAÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO
Venho, por meio deste, requerer minha inscrição no processo seletivo simplificado para ingresso
nos cursos de graduação por transferência interna e externa ou de portadores de diploma de
graduação:
CURSO: _________________________________________________ PERÍODO:_____________
(

) Licenciatura (

) Bacharelado (

) Tecnologia

CAMPUS: Londrina
NOME:
RG:

UF:

CPF:

NATURALIDADE:

ESTADO:

ENDEREÇO:
CEP:
TEL. RESIDENCIAL: (

BAIRRO:
)

TEL. CELULAR: (

)

E-MAIL:
DECLARO, para os devidos fins, que assumo total responsabilidade sobre as informações
contidas neste documento, ficando ciente de que, no caso de inveracidade comprovada, estarei
sujeito às penalidades cabíveis.
Documentos Pendentes*: ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, inscrição condicionada, com regularização até __/__/2019.
( ) Cópia da cédula de identidade. Para os estrangeiros, cópia autenticada (ou cópia simples
com apresentação do documento original) do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE (dentro
da validade), ou protocolo de solicitação do RNE acompanhado de documento de identificação
com foto, expedido pelo país de origem;
( ) Cópia autenticada do histórico escolar do curso da instituição de origem;
( ) Ementas e programas dos(as) componentes curriculares / disciplinas cursadas;
( ) Comprovante de matrícula na instituição de origem;
( ) Cópia do diploma de curso graduação (para egressos).
*Os documentos necessários variam para candidatos internos ou externos, de acordo com o
artigo 5º do edital.
Londrina, ______ de ___________ de 2019

_____________________________________
Assinatura do candidato ou representante legal

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

I. Para alunos ou egressos de cursos de graduação do IFPR (TRANSF. INTERNA):
(

) Ficha de Inscrição preenchida e assinada (anexo II);

( ) Uma fotocópia autenticada (ou cópia simples mediante apresentação do original, a ser
atestada por servidor público do campus) da Cédula de Identidade (RG) ou passaporte ou
Carteira Nacional de Habilitação válida. Para os estrangeiros será exigido o Registro Nacional
de Estrangeiro – RNE (dentro da validade), ou protocolo de solicitação do RNE acompanhado
de documento de identificação com foto, expedido pelo país de origem;
(

) Histórico Escolar do curso de origem emitido pela Secretaria Acadêmica do Campus.

II. Para alunos ou egressos de cursos de graduação de outras instituições de ensino (TRANSF.
EXTERNA):
(

) Ficha de Inscrição preenchida e assinada (anexo II);

( ) Uma fotocópia autenticada (ou cópia simples mediante apresentação do original, a ser
atestada por servidor público do campus) da Cédula de Identidade (RG) ou passaporte ou
Carteira Nacional de Habilitação válida. Para os estrangeiros será exigido o Registro Nacional
de Estrangeiro – RNE (dentro da validade), ou protocolo de solicitação do RNE acompanhado
de documento de identificação com foto, expedido pelo país de origem;
( ) Histórico Escolar do curso de origem (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação
do documento original) contendo:
1. o desempenho/rendimento obtido em cada componente curricular/disciplina;
2. a carga horária de cada componente curricular/disciplina;
3. a situação em cada componente curricular/disciplina: se aprovado ou reprovado.
( ) Ementas e programas dos(as) componentes curriculares / disciplinas cursadas autenticados
pela instituição de origem.
( ) Comprovante de estar regularmente matriculado, ou com matrícula trancada, em
instituição de ensino, exceto para candidatos egressos de cursos de graduação.
( ) Cópia autenticada (ou cópia simples com apresentação do documento original) do Diploma
ou do Atestado/Certificado de Conclusão e do Histórico Escolar do curso de graduação realizado,
para os candidatos egressos de cursos de graduação.

PARA USO DO IFPR:
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

CURSO: _________________________________________________ PERÍODO:_____________
(

) Licenciatura (

) Bacharelado (

) Tecnologia

CAMPUS: Londrina
Declaro que o candidato ________________________________________________ entregou
ao IFPR a documentação solicitada pelo Edital nº 124/2019 – PROENS/IFPR referente à inscrição
processo seletivo simplificado para ingresso nos cursos de graduação por transferência interna
e externa ou de portadores de diploma de graduação.
Documentos Pendentes*: ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, inscrição condicionada, com regularização até ___/___/2019.
( ) Cópia da cédula de identidade. Para os estrangeiros, cópia autenticada (ou cópia simples
com apresentação do documento original) do Registro
Nacional de Estrangeiro – RNE (dentro da validade), ou protocolo de solicitação do RNE
acompanhado de documento de identificação com foto,
expedido pelo país de origem;
( ) Cópia autenticada do histórico escolar do curso da instituição de origem;
( ) Ementas e programas dos(as) componentes curriculares / disciplinas cursadas;
( ) Comprovante de matrícula na instituição de origem;
( ) Cópia do diploma de curso graduação (para egressos).
*Os documentos necessários variam para candidatos internos ou externos, de acordo com o
artigo 5º do edital.

Recebido por: ______________________________ Data: _______/_________/______
Assinatura e carimbo

