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COMUNICADO

A Coordenação do Mestrado em Artes - PROFARTES, no âmbito do Instituto Federal de Goiás - IFG, comunica aos
aprovados/classificados ao Exame Nacional de Acesso 2020 sobre os procedimentos e documentos para
matrícula:

1. O requerimento de matrícula, que será realizado por meio do envio dos documentos digitalizados por e-mail,
deverá ser realizado das 00h do dia 30/11/2020 às 23h59 do dia 01/12/2020, para os candidatos aprovados em
primeira chamada. Caso haja desistência de matrículas, está prevista a publicação de segunda e terceira
chamadas, nos dias 3 e 5 de dezembro de 2020, respectivamente. Os procedimentos para os possíveis
convocados em segunda e terceira chamadas serão os mesmos, conforme cronograma:

Quadro 1 - Cronograma de matrículas

Dia e horário de
Brasília

Procedimento

30/11, 00h à 01/12,
23h59

Matrícula dos aprovados/classificados em
primeira chamada

03/12, 12h
Divulgação dos aprovados/classificados em
segunda chamada

04/12, de 00h às
23h59

Matrícula dos aprovados/classificados em
segunda chamada

05/12, 12h
Divulgação dos aprovados/classificados em
terceira chamada

07/12, de 00h às
23h59

Matrícula dos aprovados/classificados em
terceira chamada

2. A documentação (Anexo I) para a efetivação da matricula deverá ser enviada exclusivamente para a
Coordenação de Registros Acadêmicos e Estudantis - CORAE, no seguinte
endereço: corae.aparecida@ifg.edu.br;

3. O candidato deverá digitalizar os documentos de forma que todas as informações fiquem perfeitamente
legíveis, sem rasuras ou cortes, anexando-os ao e-mail, em arquivo único, no formato PDF;

4. O candidato deverá preencher e assinar o Formulário de Matrícula (Anexo II), o Termo de Compromisso
de Cumprimento de Prazo para Envio de Documentação (Anexo III); o Termo de Autorização de Uso de
Imagem (Anexo IV) e, se for o caso, o Termo de Compromisso de Certificação de Língua Estrangeira
(Anexo V). Os termos deverão ser convertidos em PDF e encaminhados, juntamente com a
documentação;

5. Só serão efetuadas as matrículas dos candidatos que apresentarem documentação completa, no
prazo determinado pelo Quadro 1;

6. Caso os documentos sejam anexados utilizando smartphone, recomenda-se o uso de
aplicativos específicos, como o CamScanner, por exemplo.

7. Identificar o assunto do e-mail da seguinte forma: “Requerimento de Matrícula - Mestrado em Artes”;

8. No corpo do e-mail, que deverá ser pessoal, acrescentar: nome completo e a lista de documentos
enviados;

9.  O candidato é responsável pela emissão e envio da Certidão de Quitação Eleitoral. O servidor da
CORAE não fará consulta ao site ou links enviados.



Aparecida de Goiânia, 18 de novembro de 2020

Dr. Alexandre Guimarães 
Coordenação do Mestrado em Artes

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO DE MATRÍCULA

Os candidatos aprovados deverão enviar ao e-mail da Coordenação de Registros Acadêmicos do IFG – Campus
Aparecida de Goiânia, corae.aparecida@ifg.edu.br cópia digitalizada legível dos seguintes documentos:

1. Formulário de matrícula, preenchido e assinado (Anexo II);

2. Termo de Compromisso de Cumprimento de Prazo para Envio de Documentação, preenchido e
assinado (Anexo III);

3. Termo de Autorização de Uso de Imagem, preenchido e assinado (Anexo IV);

4. Certificação de Língua Estrangeira, conforme Apêndice C, do Edital N.004/2020/CEART;

5. Na ausência da Certificação de Língua Estrangeira, enviar o Termo de Compromisso de Certificação de
Língua Estrangeira (Anexo V), preenchido e assinado;

6. Diploma de Ensino Superior (frente e verso), acompanhado de Histórico Escolar;

7. Certidão de nascimento ou de casamento;

8. Carteira de identidade (RG);

9. CPF;

10. Comprovante de endereço com CEP;

11. Uma foto 3x4 recente;

12. Certificado de Reservista, atestado de alistamento militar ou atestado de matrícula em CPOR ou NPOR,
para os brasileiros maiores de 18 anos do sexo masculino;

13. Certidão de quitação eleitoral expedida pelo site www.tse.jus.br, para os brasileiros maiores de 18
anos.

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Alexandre Jose Guimaraes, COORDENADOR - FUC1 - APA-CMPROF, em 18/11/2020 12:49:25.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/11/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifg.edu.br/autenticar-

documento/ e forneça os dados abaixo:

105609

b4f3c5c204

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
Avenida Universitária Vereador Vagner da Silva Ferreira, Qd. 1, Lt. 1-A, Parque Itatiaia, APARECIDA DE GOIÂNIA / GO, CEP 74968-755

Sem Telefones cadastrados


	Documento assinado eletronicamente por:

