SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA (SiSU) 1º EDIÇÃO 2018
RESULTADO DA CHAMADA REGULAR DO SISU 2018 1ª EDIÇÃO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS
CAMPUS MACAPÁ
INSCRIÇÃO_
ENEM

NOME INSCRITO

MODALIDADE CLASSIFICONCORRÊNCIA CAÇÃO

171038703707

VAGNER LOPES CARDOSO

A0

1

171007711087

ANDRE SOUSA DA COSTA

A0

2

171008321241

ELAINE DE LOURDES DA SILVA
PEREIRA

A0

3

171002280658

CAMILA GOMES SANTIAGO

A0

4

171041643817

CLARICE LIMA DE SOUSA

A0

5

171046848072

MAX WILLIAN BRAGA RODRIGUES

A0

6

171001906832

SHILMARA LOYRRANNE DOS SANTOS
RODRIGUES

A0

7

171070105720

RAERIO ARAUJO DE OLIVEIRA

A0

8

171008981085

ANDERSON JOSE DOS SANTOS
FERREIRA

A0

9

171065631193

AUGUSTO PEREIRA SILVA NETO

A0

10

171026133883

BRUNO SILVA PEREIRA

A0

11

171027862803

STEVESON DA SILVA CARVALHO

A0

12

171002801537 ERIKA WANY TRINDADE DOS SANTOS

A0

13

171040739590

PAMELA REJANE PINHEIRO GURGEL

A0

14

171048194053

DANIEL SILVA DOS SANTOS

A0

15

171020639497

ESTEVAM PEREIRA DA SILVA NETO

A0

16

171014960909

GABRIEL WIGWAM VALENTE
PEREIRA

A0

17

171002660438

ISABELA MARIA BARROS DE AGUIAR
GONCALVES

A0

18

171012521604

JOAO OCTAVIO ASSUNCAO DOS
SANTOS

A0

19

171000229954

WELDER LUIZ REIS DA SILVA

L1

1

171036070174

KEICYANE KLICIA NUNES DA SILVA

L1

2

171019800597

RODRIGO MORAIS CORREA

L11

1
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171041220830

SANDRA SUELY DE LIMA SOUSA

L11

2

171021860944

TANIA MARIA CORDEIRO DOS
SANTOS

L15

1

171056306714

DAIANE SUELEM DE ALMEIDA
BARROSO

L15

2

171005076707

LUANA LORENA RODRIGUES
FERREIRA

L3

1

171030255284

JOHANNE ALEXANDRA GOMES
CORREA

L3

2

171006160252

RAFAELA ANDRADE NOVAIS DOS
SANTOS

L3

3

171007642670

VALERIA COUTINHO DIAS

L3

4

171056673261

MEIRIANE DA SILVA BRITO

L3

5

171057907056

BENIVALDO DOS SANTOS BRAGA

L4

1

171053761168

EDINETH ALVES DA SILVA

L5

1

171049151607

GLEICY KELLEN ALFAIA DANTAS

L5

2

171038731781

REGIANE DA SILVA ATAIDE

L7

1

171013434740

CLIVIA BARBOSA PALHETA

L7

2

171022541055

CALINA AMANDA PENHA FONSECA

L7

3

171026055623

HEIDY SUELEM PIRES DE BRITO

L7

4

171045895389

CORINALDO BORGES LEITE

L7

5

171015931552

ANA CAROLINA BARBOSA
MENDONCA

L8

1

171060612990

EDMUNDO GEMAQUE FIGUEIRA

V837

1

PERÍODO DE MATRÍCULAS
Cronograma de matrículas
Matrícula no IFAP (Registro
Escolar e Acadêmico do campus)

30/01 a 07/02/18 - de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às
12h00min e das 14h00min às 18h00min.

Legenda de leis e ações afirmativas:
A0

Ampla concorrência

L1

Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
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L3

Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas (Lei nº 12.711/2012).

L4

Candidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas

públicas (Lei nº 12.711/2012).
L5

Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012),
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

L7

Candidatos autodeclarados pretos ou pardos que, independentemente da renda (art. 14, II,
Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas (Lei nº 12.711/2012).

L8

Candidatos autodeclarados indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
(Lei nº 12.711/2012).

L11

Candidatos com deficiência autodeclarados pretos ou pardos, que tenham renda familiar
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

L15

Candidatos com deficiência autodeclarados pretos ou pardos que, independentemente da
renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino
médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

V837 Candidatos com deficiência.
HABILITAÇÃO DA MATRÍCULA
O candidato selecionado na chamada regular da 1ª edição de 2018 do SiSU, deverá comparecer com
a documentação necessária para habilitação para matrícula no Seção de Gerenciamento de Registro
Escolar E Acadêmico (SERESC) ou Setor Escolar e Acadêmico (SETESC) do Campus do IFAP
para o qual se inscreveu, no período de 30/01 a 07/02/18, de segunda a sexta-feira, no horário das
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
Na impossibilidade de comparecimento do candidato à habilitação para matrícula, esta poderá ser
realizar por um de seus genitores, desde que munidos do documento original de identidade, ou
cônjuge/companheiro(a) munido de certidão de casamento ou documento de união estável e
documento original de identidade, ou procurador devidamente constituído pelo estudante, munido
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de instrumento particular de procuração com firma reconhecida e documento de identidade original
e cópia.
DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
DOCUMENTAÇÃO COMUM PARA TODOS OS CANDIDATOS:
- Histórico Escolar e Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia);
- Certidão de Nascimento ou casamento (original e cópia);
- Carteira de Identidade (original e cópia);
- CPF (original e cópia);
- Certificado de Alistamento Militar e/ou Reservista (sexo masculino e maiores de 18 anos - original
e cópia);
- Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição (obrigatório para maiores de 18
anos- original e cópia);
- 1 foto 3x4 (atual);
- Comprovante de residência atual (últimos três meses);
- Autodeclaração que não ocupa vaga de curso de graduação em qualquer instituição pública de
ensino superior brasileira (ANEXO I);
DOCUMENTAÇÃO AOS CANDIDATOS DAS POLÍTICAS E AÇÕES AFIRMATIVAS:
L1

Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).

- Histórico Escolar e Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia) cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- Comprovantes de renda de todos os membros do grupo familiar candidato, pai, mãe, avós,
irmãos, cônjuge, filhos, primos, amigos, agregados e outros que residem na mesma moradia, ou
que mesmo não residindo na mesma moradia, contribuem com a renda familiar e/ou têm suas
despesas atendidas pelo grupo familiar), conforme a categoria profissional descrito no Termo de
Adesão do IFAP à 1ª edição de 2018 do SiSU.
- Questionário Socioeconômico (ANEXO V).
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L3

Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino
médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

- Autodeclaração de preto ou pardo (ANEXO II).
- Histórico Escolar e Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia) cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- Comprovantes de renda de todos os membros do grupo familiar candidato, pai, mãe, avós,
irmãos, cônjuge, filhos, primos, amigos, agregados e outros que residem na mesma moradia, ou
que mesmo não residindo na mesma moradia, contribuem com a renda familiar e/ou têm suas
despesas atendidas pelo grupo familiar), conforme a categoria profissional descrito no Termo de
Adesão do IFAP à 1ª edição de 2018 do SiSU.
- Questionário Socioeconômico (ANEXO V).
L4

Candidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

- Autodeclaração de indígena (ANEXO II).
- Documento emitido pela FUNAI declarando que o candidato é indígena.
- Histórico Escolar e Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia) cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- Comprovantes de renda de todos os membros do grupo familiar candidato, pai, mãe, avós,
irmãos, cônjuge, filhos, primos, amigos, agregados e outros que residem na mesma moradia, ou
que mesmo não residindo na mesma moradia, contribuem com a renda familiar e/ou têm suas
despesas atendidas pelo grupo familiar), conforme a categoria profissional descrito no Termo de
Adesão do IFAP à 1ª edição de 2018 do SiSU.
- Questionário Socioeconômico (ANEXO V).
L5

Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº
18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).

- Histórico Escolar e Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia) cursado
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integralmente o ensino médio em escolas públicas.
L7

Candidatos autodeclarados pretos ou pardos que, independentemente da renda (art.
14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio
em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

- Autodeclaração de preto ou pardo (ANEXO II).
- Histórico Escolar e Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia) cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas.
L8

Candidatos autodeclarados indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II,
Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

- Autodeclaração de indígena (ANEXO II).
- Documento emitido pela FUNAI declarando que o candidato é indígena.
- Histórico Escolar e Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia) cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas.
L11

Candidatos com deficiência autodeclarados pretos ou pardos, que tenham renda
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

- Laudo médico emitido por especialista, descrevendo e atestando o tipo e o grau de necessidades
especiais.
- Autodeclaração de preto ou pardo (ANEXO II).
- Histórico Escolar e Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia) cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- Comprovantes de renda de todos os membros do grupo familiar candidato, pai, mãe, avós,
irmãos, cônjuge, filhos, primos, amigos, agregados e outros que residem na mesma moradia, ou
que mesmo não residindo na mesma moradia, contribuem com a renda familiar e/ou têm suas
despesas atendidas pelo grupo familiar), conforme a categoria profissional descrito no Termo de
Adesão do IFAP à 1ª edição de 2018 do SiSU.
- Questionário Socioeconômico (ANEXO V).
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L15

Candidatos com deficiência autodeclarados pretos ou pardos que, independentemente
da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

- Laudo médico emitido por especialista, descrevendo e atestando o tipo e o grau de necessidades
especiais.
- Autodeclaração de preto ou pardo (ANEXO II).
- Histórico Escolar e Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia) cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas.
V837 Candidatos com deficiência.
- Laudo médico emitido por especialista, descrevendo e atestando o tipo e o grau de necessidades
especiais.
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ANEXO I
DECLARAÇÃO
(Declaração de vínculo em cursos de graduação em IES públicas)
Eu,________________________________________________________________,
RG

nº

______________________,

CPF

n°

________.________._______-______,

selecionado para o curso de ________________________________________________,
do IFAP/Campus _____________________________________, declaro ter conhecimento
do teor da Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, que proíbe uma mesma pessoa, na
condição de estudante, ocupar 02 (duas) vagas, simultaneamente, em cursos de
Graduação, em uma ou mais instituições públicas de ensino superior em todo o território
nacional.
Assim, para que meu vínculo acadêmico ao curso para o qual fui selecionado(a) no
Processo Seletivo do Sistema de Seleção Unificado – SiSU/IFAP, 1ª edição de 2018, seja
efetivado, declaro que não ocupo vaga em quaisquer outro curso de graduação desta ou
de outra instituição pública de ensino superior brasileira.
Declaro, também, estar ciente de que devo comunicar à Secretaria Acadêmica do

Campus qualquer alteração que venha a ocorrer na condição ora declarada, enquanto
durar o vínculo acadêmico com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amapá – IFAP.
_________________, ______ de ____________________ de ______
________________________________________________
Assinatura do declarante
________________________________________________
Assinatura do responsável
(se o declarante for menor de idade)
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ANEXO II
AUTODECLARAÇÃO
(estudante autodeclarado preto, pardo ou indígena)
Eu,_____________________________________________________________________________,
abaixo assinado, de nacionalidade ________________________, nascido em ____/____/_______,
no município de _______________________________________, estado ___________________,
filho de _____________________________________________________________________ e de
_________________________________________________, estado civil _________________,
residente e domiciliado à ______________________________________________________
______________________________________________________ CEP nº ________________,
portador da cédula de identidade nº ____________________, expedida em ____/____/______,
órgão expedidor ____________, CPF n° ________.________._______-______, declaro, sob as
penas da lei, que sou ( ) preto ( ) pardo ( ) indígena. Estou ciente de que, em caso de falsidade
ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no Código Penal* e às demais cominações legais
aplicáveis.

_________________, ______ de ____________________ de ______
________________________________________________
Assinatura do declarante
________________________________________________
Assinatura do responsável
(se o declarante for menor de idade)
____________________
*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica Art.
299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a
cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o
documento é particular.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
(de ter cursado integralmente o ensino fundamental ou médio em escola pública)
Eu,_______________________________________________________________________,
abaixo assinado, de nacionalidade ________________________, nascido em ____/____/_______,
no município de _______________________________________, estado ___________________,
portador da cédula de identidade nº ____________________, expedida em ____/____/______,
órgão expedidor ____________, CPF n° ________.________._______-______, declaro, para os
fins de reserva de vagas no Processo Seletivo do IFAP, ter cursado integralmente o ensino
__________________________________ (todos os anos) em escola pública, comprometendo-me a
comprovar tal condição perante ao IFAP, quando solicitado, sob pena de perder o direito à vaga.
Declaro, ainda, a veracidade das informações prestadas pertinente à comprovação de ter
cursado o ensino fundamental ou médio em escola pública, para reserva de vagas no Processo
Seletivo do IFAP, bem como atesto que estou ciente sobre o Artigo 299 do Código Penal que dispõe
que é crime "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele
inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante".
Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de
informações resultará nas punições cabíveis, inclusive com a desclassificação do candidato.
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

_________________, ______ de ____________________ de ______
________________________________________________
Assinatura do declarante
________________________________________________
Assinatura do responsável
(se o declarante for menor de idade)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO
Para candidatos que tenham obtido certificação com base no resultado do Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou
de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas
estaduais de ensino.

Eu,_______________________________________________________________________,
abaixo assinado, de nacionalidade ________________________, nascido em ____/____/_______,
no município de _______________________________________, estado ___________________,
portador da cédula de identidade nº ____________________, expedida em ____/____/______,
órgão expedidor ____________, CPF n° ________.________._______-______, inscrito(a) no
Processo Seletivo ________________________________________________

do IFAP/Campus

__________________________, para o curso de _______________________________________,
afirmo que participo deste processo através da reserva de vagas para estudante de Escola Pública e,
por isso, declaro que não cursei, em qualquer momento, parte do Ensino Médio em escola
particular, comprometendo-me a comprovar tal condição perante o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Amapá, quando solicitado(a), sob pena de perder o direito à vaga.
_________________, ______ de ____________________ de ______
________________________________________________
Assinatura do declarante
________________________________________________
Assinatura do responsável
(se o declarante for menor de idade)
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ANEXO V
QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO
Questionário sócio-econômico decomprovantes de renda de todos os membros do grupo
familiar candidato, pai, mãe, avós, irmãos, cônjuge, filhos, primos, amigos, agregados e outros que
residem na mesma moradia, ou que mesmo não residindo na mesma moradia, contribuem com a
renda familiar e/ou têm suas despesas atendidas pelo grupo familiar).
I – DADOS PESSOAIS
Nome:__________________________________________________ Nome Social: ________________________
Filiação: _________________________________________ /_________________________________________
Sexo: ( ) F ( ) M Data de Nascimento:___/___/_____ Idade: ___ anos Natural de:_____________________
Endereço:____________________________________________________________________________Nº____
Ponto de Referência: _____________________________Bairro: _______________ Município ____________
Telefones:

____________________/ _________________(menores de 18 anos, incluir número do

responsável)
II - Preencha o quadro com as pessoas que residem na sua casa, INCLUINDO VOCÊ:
Nome

Idade

Sexo

Parentesco

Ocupação

TOTAL DA RENDA FAMILIAR

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras.
_______________(AP),_____ de __________ de 20______
________________________________________
Candidato/responsável

Renda
Mensal

R$

