
 

 
MATRÍCULA POR PROCURAÇÃO 

 
 

O Pró-reitor de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, 
considerando o Edital SISU nº 832, de 25 de novembro de 2019, torna público o procedimento 
para realização de matrícula por procuração, da forma como segue: 

 
 

1. Para o candidato menor de idade, é obrigatório o comparecimento do seu responsável 

(pai, mãe, curador ou tutor) ou representante legal, que deverá apresentar, nesse caso, 

procuração (modelo abaixo). No caso de pai e/ou mãe, será necessário apenas a 

apresentação de documentação oficial de identificação, cópia e original. Nos casos de 

curador ou tutor, além do documento de identidade (RG) deverá apresentar documentação 

comprobatória da curatela ou tutela. 
  

2. 2.2        A realização de matrícula de candidato maior de idade por terceiros se dará por 

procuração (modelo abaixo). Por procuração particular simples, no caso de ser pai e/ou mãe 

do candidato, sendo necessária a entrega da procuração com apresentação do documento 

oficial de identificação, cópia e original, do candidato (outorgante) e do procurador 

(outorgado). Por procuração particular com reconhecimento de firma, para demais pessoas, 

com apresentação do documento oficial de identificação, cópia e original, do procurador 

(outorgado). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 29 de janeiro de 2020 
 
 
 
 

 
(Original Assinado) 

Reginaldo Vitor Pereira 
Pró-Reitor de Ensino - IFSP 

 
 



 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA MATRÍCULA 
 

 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu (NOME DO ALUNO), portador da 

Cédula de identidade n.º_______________________________, CPF n.º 

_______________________, residente e domiciliado à  (RUA, NÚMERO, BAIRRO, 

CIDADE E CEP), nomeio e constituo meu procurador(a) (NOME DO PROCURADOR), 

estado civil ________________, portador(a) da Cédula de Identidade n. º 

________________________, CPF n.º_________________, residente e domiciliado à 

RUA, NÚMERO, BAIRRO, CIDADE E CEP), a quem confiro amplos poderes para efetuar 

minha matrícula no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 

Campus (COLOCAR O NOME DO CAMPUS), para o 1.º semestre letivo de 2019,  no 

curso de (COLOCAR O NOME DO CURSO) podendo, para esse fim, assinar documentos 

e apresentá-los ao registro acadêmico, enfim, praticar todos os atos necessários à 

matrícula. 

 

___________________________________________________________ 

(local e data) 

 

___________________________________________________________ 

(assinatura do candidato) 

 

___________________________________________________________ 

(assinatura do (a) procurador (a) 


