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INSTITUTO FEDERAL

MINISTERIO DA EDUCACAo
SECRET ARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOlAS

RESOLUCAO N° 015, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

Dispoe sobre certifica<;ao de conclusao do ensino
medio com base no Exame Nacional do Ensino
Medio - ENEM, tendo em vista a Portaria
Normativa nO 16 do Ministerio da Educa<;ao - MEC
de 27 de julho de 2011.

o

PRESIDENTE

EM

EXERClclO

DO

CONSELHO

SUPERIOR

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;AO CIENCIA E TECNOLOGIA

DO

DE GOlAS, no

uso de suas atribui<;oes legais e regimentais, resolve ad referendum do Conselho
Superior:
Art. 1° - Dispor sobre certifica<;ao no nivel de conclusao do ensino medio com base
no Exame Nacional do Ensino Medio.
Art. 2° - 0 interessado em obter a certifica<;ao por meio do Exame Nacional do
Ensino Medio, em consonancia

com a Porta ria Normativa nO 16 do Ministerio da

Educa<;ao - MEC de 27 de julho de 2011, devera atender os seguintes requisitos:
I - Ter indicado no ate da inscri<;ao no ENEM, um dos Campi do Instituto
Federal de Educa<;ao, Cie!ncia e Tecnologia de Goias - IFG como Institui<;ao
certificadora;
II - Ter 18 (dezoito) anos completos ate a data de realiza<;ao da primeira prova
do ENEM;
III - Ter concluido
IV - Ter atingido

0

ensino fundamental;
0

minima de 400 pontos em cada uma das areas de

conhecimento do ENEM;
V - Ter atingido

0

minimo de 500 pontos na reda<;ao.
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Art. 3° - 0 interessado(a) em obter a certifica9ao de conclusao do Ensino Medio nos
termos da Portaria Normativa nO16 do Ministerio da Educa980 - MEC de 27 de julho
de 2011, devera requerer junto ao servi90 de protocolo do Campus do Instituto
Federal de Educa9ao, Ciencia e Tecnologia de Goias, indicado no ate da inscri980
no ENEM, a certifica980 do Ensino Medio com base nos resultados obtidos nas
provas do ENEM, apresentando os seguintes documentos:
a - C6pia da carteira de identidade;
b - C6pia da certidao de nascimento ou casamento;
c - C6pia do cadastro de pessoa fisica - CPF;
d - Comprovante de endere90 com CEP;
e - C6pia do hist6rico escolar e do certificado

de conclusao

do en sino

fundamental;
f - Boletim individual de resultado referente ao ENEM, expedido pelo INEP;
9 - Declara980

individual,

devidamente

assinada,

que ateste

n80 haver

concluido 0 Ensino Medio;
h - Autoriza9ao

individual,

devidamente

assinada,

para a utiliza9ao

do

resultado do ENEM para efeito de certifica980 de conclusao do ensino medio.
Paragrafo Unico - A solicita980 devera ser protocolada

a Coordena980

de Registros

Academicos e Escolares do Campus.
Art. 4° - As Coordena90es de Registros Academicos e Escolares dos Campi ficam
autorizadas a registrar e expedir certificados de conclus80 do ensino medio com
base nos resultados do ENEM nos termos estabelecidos pela Portaria Normativa nO
16 do Ministerio da Educa980 - MEC de 27 de julho de 2011, competindo-Ihes:
I - Receber e deliberar sobre requerimento

dos interessados

certifica9ao, nos termos desta Resolu980;
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II - Verificar a autenticidade dos documentos apresentados;
III - Proceder a escriturag80 escolar dos documentos apresentados;
IV - Responsabilizar-se

pela

guarda

e arquivamento

dos

documentos

apresentados;
V - Expedir, registrar e responsabilizar-se

pela entrega do certificado

de

conclus80 do ensino medio ao requerente que atenda todas as exigencias
constantes

da presente Resolug80 no prazo maximo de sessenta dias a

contar da data de processamento

do pedido junto ao Setor de Protocolo do

Campus,
Art. 5° - 0 Instituto Federal de Educag80, Ciencia e Tecnologia de Goias n80 se
responsabiliza pelo encaminhamento

de processos de solicitag80 de certificag80 do

ensino medio protocolados pelo requerente em Campus divergente do assinalado
pelo candidato no ate da inscrig80 no ENEM.
Art. 6° - Esta Resolug80 entrara em vigor na data da sua publicag80.
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