Ministério da Educação - MEC
Secretaria de Educação Superior - SESu
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
Termo de Participação - 3º edição de 2011

1 - Dados Cadastrais da Instituição de Ensino Superior - IES
1.1 - Informações da IES
1.1.1 - IES: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
1.1.2 - Sigla: IFAP
1.1.3 - Código: 15522
1.1.4 - CNPJ: 10.820.882/0001-95
1.1.5 - Organização Acadêmica: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
1.2 - Dados do Responsável Legal da IES
1.2.1 - Nome do Responsável Legal: EMANUEL ALVES DE MOURA
1.3 - Dados do Responsável Institucional do SiSU
1.3.1 - Informações do Responsável Institucional do SiSU
Nome do Responsável Institucional: HARIM REVOREDO DE MACEDO
Telefone principal: 3223-5510
E-mail: harim@ifap.edu.br
2 - Dados Cadastrais da Unidade Administrativa / Campus
2.1 - Informações da Unidade Administrativa
Unidade Administrativa: REITORIA (1050490)
Endereço: Avenida Ernestino Borges, 551
Complemento: - até 1269/1270
Bairro: Julião Ramos
Município - UF: Macapá-AP
CEP: 68908-198
Telefone: (96) 3223-5510
2.2 - Informações dos Campus
1 - Campus: CAMPUS MACAPÁ
Código: 1050491
Endereço: Av. José Ferreira Chucre, S/N
Complemento:
Bairro: Novo Horizonte II
Município - UF: Macapá-AP
CEP: 68909-826
Telefone: (96) 32170296
3 - Políticas de Ações Afirmativas: Oferta de cursos/vagas
Vagas Ofertadas
Cod./Curso

Turno

Ampla
Concorrência

Políticas
Afirmativas

Total

AF1

5000470 - INFORMÁTICA

Noturno

40

40

5000471 - QUÍMICA

Noturno

40

40

80

80

80

160

Total

80

Não foi adotado bônus como modalidade de políticas de ações afirmativas. Legenda:

AF1 - Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
4 - Documentos para Matrícula e para Comprovação das Políticas de Ações Afirmativas
4.1 - Ampla Concorrência: Documentação para matrícula e demais informações
Documentos para matrícula

Os candidatos aprovados para ingresso no 2º Semestre de 2011.2, para o Campus de Macapá/AP, deverão comparecer na escola de tempo integral
Darcy Ribeiro, na Avenida José Ferreira Shucre, S/N, bairro Novo Horizonte II, Macapá/AP (Fone 96 3227.0296), nos horários de 08h às 12h e das 14h
às 17h, munido dos seguintes documentos:
- Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia);
- Certidão de Nascimento ou casamento (original e cópia);
- Carteira de Identidade (original e cópia);
- CPF (original e cópia);
- Preenchimento da Ficha Cadastro fornecida pela Secretaria Acadêmica do IFAP, solicitando matrícula;
- Certificado de Alistamento Militar e/ou Reservista (sexo masculino e maiores de 18 anos) (original e cópia);
- Título de Eleitor e comprovante de votação da ultima eleição (obrigatório para maiores de 18 anos) (original e cópia);
- 3 fotos 3x4 (atuais).

4.2 - Ações Afirmativas: Documentação para matrícula e demais informações
Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Os candidatos aprovados para ingresso no 2º Semestre de 2011.2, para o Campus de Macapá/AP, deverão comparecer na escola de tempo integral
Darcy Ribeiro, na Avenida José Ferreira Shucre, S/N, bairro Novo Horizonte II, Macapá/AP (Fone 96 3227.0296), nos horários de 08h às 12h e das 14h
às 17h, munido dos seguintes documentos:
- Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio cursado integralmente na rede Pública de Ensino (original e cópia);
- Certidão de Nascimento ou casamento (original e cópia);
- Carteira de Identidade (original e cópia);
- CPF (original e cópia);
- Preenchimento da Ficha Cadastro fornecida pela Secretaria Acadêmica do IFAP, solicitando matrícula;
- Certificado de Alistamento Militar e/ou Reservista (sexo masculino e maiores de 18 anos) (original e cópia);
- Título de Eleitor e comprovante de votação da ultima eleição (obrigatório para maiores de 18 anos) (original e cópia);
- 3 fotos 3x4 (atuais).

5 - Participação dos cursos no SiSU: Quadro descritivo

Campus: 1050491 - CAMPUS MACAPÁ
Nome do Curso: INFORMÁTICA
Código do Curso: 5000470
Turno: Noturno
Regime: Semestral
Grau: Licenciatura
Duração Regular: 8
Vagas Autorizadas: 80
Este Curso participará do SiSU? Sim
Total de vagas ofertadas pelo SiSU: 80 Vagas
Informações adicionais: As aulas desse curso iniciarão no segundo semestre de 2011 (2011.2).
Prova ENEM

Peso

Nota mínima

Redação

1,00

0,01

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

1,00

0,00

Nome do Curso: QUÍMICA
Código do Curso: 5000471
Turno: Noturno
Regime: Semestral
Grau: Licenciatura
Duração Regular: 8
Vagas Autorizadas: 80
Este Curso participará do SiSU? Sim

Total de vagas ofertadas pelo SiSU: 80 Vagas
Informações adicionais: As aulas desse curso iniciarão no segundo semestre de 2011 ( 2011.2 ).
Prova ENEM

Peso

Nota mínima

Redação

1,00

0,01

Matemática e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1,00

0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1,00

0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

1,00

0,00

Resumo Geral de cursos e vagas ofertados pelo SiSU
Total de cursos participantes: 2
Total de vagas ofertadas - ampla concorrência: 80
Total de vagas ofertadas - ações afirmativas: 80
Total de vagas ofertadas - geral: 160
6 - Condições Essenciais
6.1. A instituição de educação superior emite o presente Termo de Participação referente ao primeiro processo seletivo
do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2011, assumindo as obrigações nele previstas e comprometendo-se, na
pessoa do representante legal ou, no que couber, nas pessoas do responsável institucional do SiSU ou do(s)
colaborador(es) institucional(is) do SiSU, a:

a) cumprir as orientações e normativos do Ministério da Educação acerca dos procedimentos relativos ao SiSU;
b) fornecer todas as informações solicitadas pelo sistema, especialmente:
i. os cursos/turnos participantes e o número de vagas a serem ofertadas por meio do SiSU para cada um deles;
ii. as políticas de ações afirmativas eventualmente adotadas, bem como a definição de sua abrangência à
instituição, campi e cursos;
iii. os pesos e as respectivas notas mínimas para cada uma das provas do ENEM, em cada curso e turno,
quando for o caso;
iv. os procedimentos adotados pela instituição para a realização da matrícula; e
v. os documentos necessários para a realização da matrícula dos candidatos selecionados, inclusive aqueles
referentes à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos nas políticas de ações afirmativas
eventualmente adotadas pela instituição.
c) abster-se de cobrar quaisquer tipos de taxas na seleção efetuada no âmbito do SiSU;
d) disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição de candidatos ao processo seletivo do SiSU;
e) manter o responsável institucional e os colaboradores institucionais do SiSU disponíveis e aptos a efetuar todas as
operações referentes ao processo seletivo, independentemente de seu calendário acadêmico, inclusive durante o
período de férias coletivas, finais de semana e feriados;
f) divulgar em sua página eletrônica na Internet e mediante afixação em locais de grande circulação de estudantes o
inteiro teor deste Termo de Participação, a lista dos candidatos selecionados pelo SiSU na instituição, bem como os
demais documentos e informações referentes ao processo seletivo do SiSU;
g) efetuar a análise dos documentos necessários para a realização da matrícula dos candidatos selecionados por
meio do SiSU, inclusive aqueles referentes à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos nas políticas de
ações afirmativas eventualmente adotadas pela instituição;
h) efetuar a matrícula dos candidatos selecionados por meio do SiSU, após a comprovação dos documentos exigidos
pela instituição;

i) manter o MEC e a SESu informados sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso regular de
execução dos compromissos assumidos neste Termo de Participação.
6.2. A instituição pública de educação superior atesta e concorda com os procedimentos a serem adotados para a
seleção dos candidatos às vagas ofertadas por meio do SiSU, conforme disposto na Portaria do Ministério da Educação
que regulamenta o SiSU.
6.3. É vedada a realocação das vagas destinadas para as políticas de ações afirmativas atribuídas neste Termo de
Participação para a ampla concorrência dos candidatos durante o processo seletivo do SiSU, exceto quando se tratar
das eventuais vagas disponibilizadas por meio da Lista de Espera do SiSU a qual não observará eventual reserva de
vagas e bônus atribuídos à nota do candidato.
6.4. A instituição de educação superior participante declara estar ciente que a execução dos procedimentos referentes a
este processo seletivo do SiSU tem validade jurídica para todos os fins de direito e enseja responsabilidade pessoal dos
agentes executores, na forma da legislação vigente.
6.5. Essa instituição de educação superior emite e assina digitalmente o presente Termo de Participação, por meio de
certificado digital pessoa física do representante legal da instituição ou de seu responsável institucional, atestando todas
as informações nele inseridas e concordando com as condições acima definidas.

7 - Assinatura
Macapá - AP, 11/11/2010 10:52:08
EMANUEL ALVES DE MOURA
Assinado digitalmente
CPF do Representante Legal da IES
112.133.292-72

