APENDICE C1

CERTIFICADO
O <<Gestor máximo da unidade/campus>> do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, no
uso de suas atribuições certifica que,

<<NOME COMPLETO DO “CERTIFICANDO”>>
<<nacionalidade>>, natural de <<município - UF>>, nascido(a) em <<data de nascimento>>, portador da cédula de identidade n.º <<número de
documento de identidade>>, expedido pelo(a) <<ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF>>, <<informar a natureza: “concluiu (...)”, “participou (...)”, “ministrou
(...)” dentre outras possibilidades que se incluam na definição de certificado>> , em <<data conclusão>>, o(a) << nome do curso/nome do evento/dentre

outros que não caracterizam diplomação>>, realizado no período de <<informar o período de realização da atividade>>, totalizando <<informar
a quantidade de horas>>.
<<Município - UF, data da emissão do certificado>>

<<Nome completo do Gestor máximo >>
<<Cargo>>
<<Portaria ou instrumento legal>>
<<Assinatura obrigatória>

Assinatura do(a) certificando
<<Assinatura obrigatória>>

<<Nome do responsável pelo evento/natureza>>
<<Cargo>>
<<Nome do Campus>>
<<Portaria ou outro instrumento legal>>
<<Assinatura Facultativa>>

APENDICE C2
Perfil do Egresso/observações:
<<Informar:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
Ato legal de criação do IFTO: Lei n.º 11.892/2009
CAMPUS <<NOME DO CAMPUS>>
<<Ato legal de criação da unidade/campus (se for o caso)>>
CNPJ n.º <<n.º CNPJ da unidade/campus>>
COORDENAÇÃO
ESCOLAR/ACADÊMICO
Certificado registrado sobDE
o REGISTRO
n.º: <<informar
o número do registro>>,

livro: <<informar número do livro>>, página: <<informar número da
página>>, conforme processo n.º <<informar número do processo>>
com validade em todo o território nacional.
<<Município-UF, data do registro do Certificado>>

a) Obrigatoriamente informações quanto ao “perfil do egresso” para os cursos PROEJA
FIC, certificações intermediárias dos Cursos Técnicos (quando houver), Especialização
Técnica de Nível Médio, FICs sem elevação de escolaridade, Capacitações/formação
continuada e Cursos de Extensão.
b) Obrigatoriamente informações quanto à qualificação/competência e habilidade
adquiridas e consequente matriz/grade/ementário, conforme o caso, para os cursos de
Extensão, Capacitação, FICs sem elevação da escolaridade.
c) Facultativamente
este campo poderá conter informações quanto a
equipe/comissão/comitê certificador(a) ou gestor(a) ou outras informações que considere
como sendo relevante nos caso de certificação por participação ou realização de palestras,
seminários, semanas pedagógicas, feiras de ciências, execução de projetos, programas
institucionais (PIBID, PET, Monitorias, Tutorias, PIBIC, PIBIT, ICJr, JICE entre outros).

<<Nome do responsável pelo registro >>
<<Cargo/Função>>
<<Portaria ou outro instrumento legal>>

d) Este espaço também poderá ser utilizado para situações em que os demais espaços não
supriram as necessidades dados de identificação de “certificando” bem como da
natureza>>.

Base(s) lega(l)(is): informar a) ato autorizativo do curso pelo
CONSUP, conforme o caso, sendo este: obrigatório para cursos
PROEJA FIC, e certificações intermediárias dos Cursos Técnicos,
quando houver, ou; b) ato autorizativo (portaria) do curso pelo Gestor
máximo da unidade/Campus para os cursos de Especialização Técnica
de Nível Médio; FICs sem elevação de escolaridade, capacitações,
cursos de extensão dentre outros, e; c) inserção do número do cadastro
do SISTEC certificados dos concluintes de cursos correspondentes a
qualificações e especializações técnicas de nível médio, para que os
mesmos tenham validade nacional para fins de exercício profissional,
conforme §2º, art. 22 da Resolução CNE/CEB n.º 6/2012.

e) Caso este espaço não seja utilizado deverá ser inutilizado com linha diagonal transversa
de ponta-a-ponta>>

