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1) PRÉ – MATRÍCULA 15 a 19 de MARÇO

Os candidatos aprovados deverão realizar a pré-matrícula no período de 15 a 19 de março de 2021,
enviando a documentação em PDF para o e-mail  sepg.ifgoiano.urt@gmail.com  da seguinte forma:

Para: sepg.ifgoiano.urt@gmail.com 
Assunto do e-mail: Pré –matrícula – PPG-CRENAC 2021 - Nome do ingressante.
Ex: Pré-matrícula PPG-CRENAC 2021 - João da Silva

Documentos necessários para a matrícula: (todos devem estar nomeados conforme o conteúdo do
arquivo. Ex: Diploma de Graduação.

 a) 01 foto 3 x 4 atual
 b) Cópia do RG
 c) Cópia do CPF
 d) Cópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento
 e) Cópia do diploma de graduação (frente e verso) ou certificado (certidão) de colação
de grau ou ata de defesa
 f) Cópia do histórico escolar da graduação emitido pela IES
 g) Comprovante de residência (em nome próprio, ou conjugue ou pai ou mãe; ou por
meio do contrato de aluguel)

Obs. Não serão aceitos documentos ilegíveis. Candidatos que não apresentarem TODOS os documentos
listados dentro do prazo estipulado ficarão automaticamente impedidos de realizar matrícula no PPG,
perdendo direito a vaga. Casos omissos serão analisados pela coordenação.

 2)  CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA 22 a 24 de MARÇO

 A confirmação da matrícula deverá ser realizada no período de 22 a 24 de março de 2021, pelo
envio do formulário de matrícula assinado pelo professor orientador via SUAP ou acompanhado
de anuência do orientador via e-mail atestando concordância com o formulário proposto,
encaminhados para o e-mail   sepg.ifgoiano.urt@gmail.com. 
  
O discente deverá enviar o plano de Curso, preenchido para os 4 semestres previstos assinado pelo
orientador via SUAP ou acompanhado de e-mail de anuência do orientador atestando
concordância o plano proposto. (Link abaixo)

Para: sepg.ifgoiano.urt@gmail.com
Assunto: Matrícula PPG-CRENAC 2021 – Nome do Ingressante
Ex: Matrícula PPG-CRENAC 2021 – João da Silva

3)  Links de acesso para obtenção de formulários e consulta de disciplinas:
https://sistemas.ifgoiano.edu.br/sgcursos/index.php?id_curso=OA==&p=pos-graduacao#

Plano de Curso: (https://sistemas.ifgoiano.edu.br/sgcursos/uploads/anexos_8/2018-07-18-02-49-20Formulario-

de-plano-de-curso.doc)

Formulário de Matrícula: (https://sistemas.ifgoiano.edu.br/sgcursos/uploads/anexos_8/2021-03-08-04-24-

112018-03-07-09-16-10FORMUL%C3%81RIO%20DE%20MATR%C3%8DCULA%20ALUNO%20REGULAR.doc)
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