Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Araçuaí
Seção de Registros Acadêmicos

DECLARAÇÃO
Eu, _________________________________________________________________________________ ,
CPF nº _____________________________, RG nº _______________________, declaro para o Instituto
Federal Norte de Minas Gerais – Campus Araçuaí, com a finalidade de matrícula no Curso Superior
(

)Bacharelado em Administração

(

)Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental

(

)Tecnologia em Gestão em Saúde

(

)Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

que não sou matriculado em outro curso de Graduação ministrado pelo IFNMG e nem em outra Instituição
pública de ensino superior em todo território nacional, de acordo com o Art. 2º da Lei nº 12.089 de 11 de
novembro de 2009.

Araçuaí-MG, ______, de______________ de 2021
_________________________________________________________
Assinatura do Acadêmico ou Responsável Legal
TERMO DE CIÊNCIA
Declaro estar ciente de que ao efetivar minha matrícula no semestre letivo 01/2021, no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais– Campus Araçuaí/MG, aceitarei o
cumprimento de suas normas Estatutárias e Regimentais, bem como das decisões dos Conselhos
Superiores.
(

)Bacharelado em Administração

(

)Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental

(

)Tecnologia em Gestão em Saúde

(

)Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Araçuaí _______de __________________ de 2021.
_______________________________________________________________
Assinatura do acadêmico ou Responsável Legal

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Araçuaí
Seção de Registros Acadêmicos

TERMO DE COMPROMISSO
Assumo plena responsabilidade pela indenização no valor de todo e qualquer dano causado por
mim ao patrimônio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Araçuaí/MG, bem
como, através da quota-parte de dano comprovadamente causado pelo grupo a que pertencer. Outrossim,
comprometo dedicar-me às atividades programadas pelo IFNMG – Campus Araçuaí, bem como declaro
aceitar e cumprir as suas normas regimentais, demais decisões dos Conselhos e dispositivos legais
Araçuaí _______de __________________ de 2021.
_______________________________________________________________
Assinatura do acadêmico ou Responsável Legal

TERMO DE CIÊNCIA
(No caso de matrícula após o início do período letivo 01/2021)
Declaro ao efetivar minha matrícula no semestre letivo 01/2021, no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais– Campus Araçuaí/MG, que estou ciente do meu ingresso
tardio, devido ao período letivo 01/2021 já ter iniciado e em decorrência de chamadas adicionais previstas
nos processos de ingresso. Declaro também estar ciente que a minha frequência será registrada a partir da
efetivação da matrícula no IFNMG, sendo necessário que eu atinja 75% da carga horária total de cada
disciplina, conforme Resolução CONSUP/IFNMG Nº 35 de 03/09/2018.
(

)Bacharelado em Administração

(

)Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental

(

)Tecnologia em Gestão em Saúde

(

)Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Araçuaí, ______de _____________________________de 2021
_______________________________________________________________
Assinatura do acadêmico ou Responsável Legal

