10/10/2019

SEI/IFTO - 0779350 - Apêndice

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Reitoria

APÊNDICE C4
DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

O(A)
estudante
<<informar
NOME
COMPLETO
DO(A)
ESTUDANTE>>, <<informar nacionalidade>>, <<informar estado civil>>, residente e
domiciliado(a) no(a) <<informar endereço completo>>, portador(a) do CPF nº <<informar
número>>, RG nº <<informar número e órgão expedidor>>, inscrito(a) com matrícula
nº <<informar nº de matrícula>>, matriculado(a) no curso <<informar nome do curso
conforme Projeto Pedagógico de Curso – PPC>>, turno <<informar o turno>>, é estudante do
IFTO e, no período de <<informar dia/mês/ano referente ao término do período le vo,
conforme calendário>> a <<informar dia/mês/ano referente ao início do próximo período
le vo, conforme calendário>>, encontra-se na condição de “estudante matriculado(a)”, mas
não há registro de vínculo com componente curricular sendo cursado devido a período de
férias.
Por ser verdade, ﬁrmamos a presente.
<<Município – UF, xx de xxxxxxxxxxxxx de xxxx>>.

<<NOME>>
Coordenador(a) do Setor de Registros Escolares
<<Portaria>>

<<informar endereço completo da unidade>>
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=870657&infra_sistem…
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<<informar CEP>> <<informar Município/UF>> <<informar nº de telefone>>
portal.i o.edu.br — <<informar e-mail do setor responsável pela emissão do documento>>
<<hora da impressão>> <<nº da página>>

Documento assinado eletronicamente por Paula Karini Dias Ferreira Amorim,
Reitora Subs tuta, em 09/10/2019, às 19:25, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0779350 e o código CRC 1E032824.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor
Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200
portal.i o.edu.br — reitoria@i o.edu.br
Referência: Processo nº 23235.025168/2017-26
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