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3ª Chamada do edital 45/2017 – Transferência Interna e Externa, de Reopção de 

Curso e para Portadores de Diploma de Graduação. 

 

A Coordenadoria de Registros Acadêmicos do Câmpus Caraguatatuba do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em virtude de não comparecimento 

de candidato para a realização da matrícula, convoca o candidato abaixo, classificado no 

resultado do edi tal 45/2017 referente à Transferência Interna e Externa, de Reopção de Curso 

e para Portadores de Diploma de Graduação, para a realização de matrícula nos dias 11 ou 

14/08 das 09h às 20h 

Licenciatura em Física 

2º Olga Barbosa Cardoso 

3º Sofia Kaiser Sant ana de Jesus 

4º Nicolas Gama Coelho Rodrigues 

5º Immanu-el Rodrigues de Camargo Cardoso 

 

Os candidatos deverão trazer uma cópia simples e o original da seguinte documentação: 

 Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio; 

 Certidão de nascimento ou de casamento; 

 Cédula de identidade (RG) ou cédula de identidade para estrangeiros; 

 Certidão de registro do consulado (para estrangeiros); 

 Título de eleitor, com comprovante de quitação eleitoral, disponível em: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 
(apresentação obrigatória para candidatos entre 18 e 70 anos); 

 Certidão de alistamento m ilitar ou carteira de reservista ou ainda certificado de 
dispensa m ilitar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos); 

 CPF, com comprovante de regularidade, disponível em: 

http://cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao/ ; 

 Duas fotos 3X4 recentes e identificadas com o nome no verso; 

 Comprovante de endereço atualizado. 
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Caraguatatuba, 07 de agosto de 2017. 

 

 
 
 

_______________________________________________________ 
LUCAS MESQUITA DE PAULA  

COOR DENA DOR  DE REGISTROS ACADÊMICOS 
IFSP – CÂMPUS CARAG UATATUBA 


