
EDITAL Nº 7, 30 DE SETEMBRO DE 2021 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO 
ENSINO MÉDIO DO CAMPUS CRISTALINA - 2022/1 

Anexo V 

FORMULÁRIO DE MATRÍCULA 

 

DADOS CADASTRAIS DO ALUNO 

 

 



 

 

Preencha corretamente este formulário, assine e envie cópia digitalizada para o e-
mail  multiatendimento.crt@ifgoiano.edu.br para efetivar a matrícula. Envie 

também pelo e-mail os documentos solicitados de acordo com o Edital. 

 

DADOS CADASTRAIS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

  



DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES LEGAIS 

1 . DECLARO, para fins de direito, sob as penas da lei, que as informações e os documentos que 
envio para matrícula inicial no IF Goiano, relativa ao ano letivo de 2021, são fiéis à verdade e 
condizentes com a realidade dos fatos. Fico ciente, portanto, que a falsidade desta declaração 
configura-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro e passível de apuração na forma da Lei. 

2 . DECLARO, para fins de direito, ter ciência da possibilidade de cancelamento desta Matrícula e 
consequente exclusão do Processo Seletivo vinculado, caso ocorra a falta de qualquer documento 
obrigatório exigido pelo Edital. 

3 . OS PAIS OU RESPONSÁVEIS, DECLARAM, para fins de direito, que tomaram conhecimento 
do Projeto Pedagógico do Curso no qual o aluno foi matriculado e que antecipadamente 
AUTORIZAM o aluno neste formulário qualificado, a realizar deslocamentos fora da sede do 
CAMPUS , para execução de aulas práticas, visitas técnicas, atividades esportivas institucionais, no 
exclusivo interesse educacional, desde que previamente notificado no Boletim Mensal através no 
portal ifgoiano.edu.br/cristalina . 

4 . AUTORIZO o uso institucional de minha imagem, do som de minha voz, de meu nome, além de 
todo e qualquer material entre fotos e documento por mim produzidos, com a finalidade de uso por 
parte do IF Goiano, seja através de mídia impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros) 
como também em mídia eletrônica (programas de rádio, podcasts, vídeos e filmes para televisão 
aberta e/ou fechada, documentários para cinema ou televisão, entre outros), Internet, Banco de 
Dados Informatizado Multimídia, “home video”, DVD (“digital video disc”), suportes de 
computação gráfica em geral e/ou divulgação científica de pesquisas e relatórios para arquivamento 
e formação de acervo sem qualquer ônus a IF Goiano ou terceiros por esses expressamente 
autorizados, que poderão utilizá-los em todo e qualquer projeto e/ou obra de natureza sócio-
educativo-cultural, em todo território nacional e no exterior conforme o estabelecido na Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Nº 13.709/2018. 

CRISTALINA – GO _____ / ______ / _____________ 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 

 

Nome completo do(a) responsável pelo(a) aluno(a):_______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

CPF do(a) responsável pelo(a) aluno(a):________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo aluno (se menor de idade ou por procuração) 

 

 

 


