Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profssionaa e ecnoaógica
Instituto Federaa de Educação, iiência e ecnoaogia aaiano

EDITAL DE MATRÍCULA Nº 02, DE 13 DE JUNHO DE 2019
A Diretora Geraa Pro Tempore do Instituto Federaa de Educação iiência e ecnoaogia aaiano
(IF aaiano) Campus Itaberaba, nomeada peaa Portaria nº 1.498, de 06/06/2018, pubaicada no
D.O.U. de 07/06/2018, torna púbaico o período e normas de matrícuaa para o segundo
semestre de 2019 para os aaunos do iurso écnico Subsequente em Vendas EaD, Póaos aoa
Vista do upim, Itaberaba e Marcioníaio Souza, aprovados no Processo Seaetivo de Ingresso de
Estudantes 2019, através do Editaa nº 55, de 25 de abria de 2019.
1. DA MATRÍCULA
1.1
A matrícuaa será efetuada na Secretaria de Registros Acadêmicos do IF aaiano
Campus Itaberaba, conforme aista de aprovados no respectivo Processo Seaetivo para ingresso
de Estudantes.
1.2
No caso do não preenchimento das vagas em 1ª chamada, haverá pubaicação de
chamadas posteriores, conforme previsto no anexo VII, até o preenchimento totaa das
mesmas.
1.3 ironograma de matrícuaa para candidatos convocados para preenchimento de vaga:
Chamadas

Período de Matrícula

Horário de Funcionamento

1ª chamada

03/07/19 a 05/07/19

08 h às 13 h30

ihamada para preenchimento de
vagas remanescentes

10/07/19 a 12/07/19

08 h às 11 h30 e das 14h às 16h30

1.4
Esgotada a aista de convocados na primeira chamada, será reaaizada chamada púbaica
para preenchimento de vagas remanescentes, conforme período deaimitado no item 1.3, por
meio de manifestação de interesse, obedecendo a ordem de chegada e as reservas de vagas,
até o aimite das vagas remanescentes. Havendo procura maior que a demanda, será composta
uma aista de espera.

2. DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
2.1 Além dos documentos previstos nos subitens do tópico 7.5. do Editaa nº 55, de 25 de
abria de 2019, conforme a opção de inscrição feita peao candidato, também deverá ser

entregue na Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA) do Campus ou no Póao onde inscrição
foi reaaizada, no ato da matrícuaa, original e cópia dos seguintes documentos:
a) Documento de Identifcação com foto;
b) iadastro de Pessoas Física (iPF);
c) Histórico escoaar e/ou Atestado de ioncausão do Ensino Médio;
d) iertidão de Nascimento ou iasamento;
e) ítuao de Eaeitor e iertidão de Quitação Eaeitoraa, para maiores de 18 (dezoito) anos,
disponívea via cartório eaeitoraa ou no endereço eaetrônico <www.tre-ba.gov.br>;
f) iertifcado de Quitação ou Reguaaridade com Serviço Miaitar, para os aaunos do sexo
mascuaino e com idade a partir dos 18 (dezoito) anos;
g) iomprovante de residência;
h) 03 (três) fotos 3x4 iguais e recentes;
i) iPF e Documento de Identifcação com foto do responsávea peaa matrícuaa do menor
de 18 (dezoito) anos;
j) iartão do SUS;
k) iartão de vacina.
1.1 No ato da matrícuaa, o candidato também deverá preencher o Requerimento de
Matrícuaa e o Questionário Socioeconômico do Estudante, disponibiaizados peaa Secretaria
de Registros Acadêmicos do Campus Itaberaba.
1.2 A autenticação das cópias dos documentos poderá ser feita no aocaa da matrícuaa, às
vistas dos documentos originais.
1.3 Não será efetuada a matrícuaa
os documentos soaicitados neste editaa.

de

candidatos

que

não

apresentarem

1.4 O candidato que, no ato da matrícuaa, apresentar Atestado de ioncausão do Ensino
Fundamentaa, de acordo com as exigências de escoaaridade, terá um prazo de 60 dias para
apresentação do Histórico Escoaar.
1.5

Quando a matrícuaa for reaaizada por procurador, deve-se apresentar :
a) procuração, passada peao candidato aprovado, se maior de idade, ou peao seu
responsávea aegaa, se menor de idade;
b) originaa e cópia do documento de identidade do procurador;
c) cópia autenticada do documento de identidade do candidato aprovado e
caassifcado.

1. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO TÉCNICO DE VENDAS EAD

1.1 Apesar de ser um curso ofertado na modaaidade a distância, o aauno deverá participar de
um encontro presenciaa semanaa, a fm de garantir a frequência obrigatória no curso. A
ausência nos encontros presenciais impossibiaitará a aprovação nas discipainas. iada poao
possui um turno específco para os encontros presenciais com duração de 04 horas.
1.2 Os encontros presenciais são obrigatórios para a obtenção de frequência e ocorrerão às
quartas-feiras, no turno noturno. A reaaização de avaaiações que integram a nota
correspondem a 40% da média de cada discipaina.
1.3 No início do período aetivo, o estudante terá um prazo para confrmar seu interesse ou
fazer o canceaamento de sua matrícuaa, conforme acadêmico do curso.
1.4 iaso o curso não atenda às pretensões pessoais e profssionais do estudante, este deve
requerer o canceaamento da matrícuaa até os 20 primeiros dias de auaa, a fm de
disponibiaizar a vaga para outro candidato caassifcado no Processo Seaetivo.
1.5 O iurso possui 800h, organizado em 04 baocos de discipainas, com duração de um ano,
organizado em, conforme matriz curricuaar apresentado a seguir:
1.6 Ao aongo do curso, possíveis aaterações poderão ocorrer na matriz curricuaar em
atendimento às demandas internas do IF aaiano e à aegisaação.
Semestre
Letivo

Componentes Curriculares

Bloco

CH
Total

CH
Presencial

CH Online

2019.2

Ambientação em EaD

1

40h

8h

32h

2019.2

Introdução ao iurso de Vendas

1

20h

4h

16h

2019.2

Fundamentos de Marketing

1

60h

12h

48h

2019.2

Matemática Financeira

1

60h

12h

48h

2019.2

Ética e Legisaação

2

60h

12h

48h

2019.2

Atendimento ao iaiente

2

60h

12h

48h

2019.2

Empreendedorismo e Inovação

2

60h

12h

48h

2019.2

Projeto Integrador I

2

40h

8h

32h

3

40h

8h

32h

2020.1

écnicas de Negociação

2020.1

Direito do ionsumidor

3

60h

12h

48h

2020.1

iomportamento do ionsumidor

3

60h

12h

48h

2020.1

Economia iriativa e Negócios Sustentáveis

3

40h

8h

32h

2020.1

Gestão de Equipe de Vendas

4

40h

8h

32h

2020.1

Logística e iontroae de Estoque

4

60h

12h

48h

2020.1

Produtos e Serviços: Fundamentos e
Anáaise de Quaaidade

4

60h

12h

48h

2020.1

Projeto Integrador II

4

40h

8h

32h

iarga Horária otaa do iurso: 800h

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 O candidato aprovado e caassifcado deverá estar atento às datas e aos horários
dedicados à matrícuaa, a fm de não perder o prazo.
2.2 O candidato que não comparecer para a matrícuaa nos prazos determinados peao
presente Editaa perderá o direito à vaga.
2.3 A matrícuaa para o aauno menor de 18 (dezoito) anos deverá ser efetuada peao seu
representante aegaa ou portador de procuração por este outorgado com frma reconhecida.
2.4 Efetivada a matrícuaa, o estudante aceita as normas constantes neste Editaa fcando
subordinado à aegisaação vigente e às normas internas da Instituição, vedando-se a
invocação de desconhecimento a seu favor.
2.5 A aprovação no Processo Seaetivo não impaicará em acesso direto aos programas de
assistência estudantia, que requeira repasse fnanceiro.
2.6 A quaaquer época, será eaiminado, mesmo depois de matricuaado, o candidato que usar
documentos ou informações faasas, ou quaisquer outros meios iaícitos.
2.7

Os casos omissos serão anaaisados e resoavidos peaa Direção-Geraa do Campus Itaberaba.
Itaberaba, 13 de Junho de 2019.
ORIGINAL ASSINADO

OZENIiE DA SILVA SAN OS
Diretora Geraa do Campus Itaberaba

