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 LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CAMPUS LARANJAL DO JARI
INSCRIÇÃO_
ENEM

NOME INSCRITO

MODALIDADE CLASSIFICONCORRÊNCIA CAÇÃO

171018411560

CATHERINE DAYANE DOS SANTOS
PINTO

A0

1

171044178217

FABIANA REGINA COSTA MOREIRA

A0

2

171029666087

JAMISON SOBRINHO DOS SANTOS

A0

3

171026250232

ENIO ESTEVES ROCHA DE SOUSA

A0

4

171068989846

ARICLENIS SANTOS DE SOUZA

A0

5

171065316506

ARTHUR DA SILVA PIMENTA

A0

6

171003712949

BRUNA NATALIA CARDOSO DOS
SANTOS

A0

7

171008575283

MAYARA GECINA VIANA RAMOS

A0

8

171050862977

FRANCICLEIDE DE OLIVEIRA DIAS

A0

9

171018750629

FRANKLIN JORGE RAMOS LIMA

A0

10

171049230492

RODRIGO DA SILVA GONCALVES

A0

11

171025559476

ERIKA CRISTHINE LIMA MOREIRA

A0

12

171067067677

LAYANE MARQUES DA SILVA

A0

13

171051973518

EMELYN DE FATIMA DE MORAES
CONCEICAO

A0

14

171004251301

CAROLINE BIANCA NICOLAU DA
SILVA

A0

15

171010367950

SATHIERRE DO SOCORRO OLIVEIRA
BECKMAN

A0

16

171066893172

CIMARA WENSLLEN DA PAIXAO
PEREIRA

A0

17

171075243724

WESLEY CARMO DA SILVA

A0

18

171018915479

LEANDRO DA SILVA ANDRADE

A0

19

171027554962

BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS

L1

1

171028854072

BENEDITO TEIXEIRA PINTO

L1

2

171047142848

MARLY FRANCISCA DE MORAIS

L11

1
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FARIAS
171044546603

ENOQUE SABINO DA SILVA

L11

2

171036013992

ACSA DO CARMO DOS SANTOS

L15

1

171006561905

NILTON DE SOUZA ALVES JUNIOR

L15

2

171007037970

ROBSON DE BRITO SILVA

L3

1

171008639675

WAYLLA MARIA ANDRADE DO
AMARAL

L3

2

171010738135

WLANIELY FERREIRA ALVES

L3

3

171074231324

NAYANE GUEDES GUIMARAES

L3

4

171052154647

POLLYANA ARAUJO BUENO

L3

5

171025356733

THALIA VILANOVA DA SILVA

L4

1

171048486137

EWERTON SILVA DE SOUZA

L5

1

171071049109

MESSIAS DA SILVA TAVARES

L5

2

171003531398

ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

L7

1

171066055541

ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA

L7

2

171011907192

RONALDO DE SOUSA DUARTE

L7

3

171068406544

NADIA CARINA SILVA DA SILVA

L7

4

171026892355

MAURO DONATO DA SILVA

L7

5

171025233551

LORENA ARANHA MONTEIRO DOS
SANTOS

L8

1

171052258729

VANDERLUCIA DA SILVA LOPES

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).

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
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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
de instrumento particular de procuração com firma reconhecida e documento de identidade original
e cópia.
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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).
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
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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
integralmente o ensino médio em escolas públicas.
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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).
L15

Candidatos com deficiência autodeclarados pretos ou pardos que, independentemente
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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.

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

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$

