
CRONOGRAMA DE MATRÍCULA PARA OS CURSOS TÉCNICOS 

11 a
19/01/2022

Pré-Matrícula/Pré-Cadastro dos
candidatos aprovados no 
seletivo para Cursos Técnicos 
on-line no SIGA  1.ª chamada

EDITAL Nº 70/2021/REI/IFTO, 
DE 30 DE SETEMBRO DE 

2021 
VESTIBULAR UNIFICADO 
2022/1 PARA CURSOS 
TÉCNICOS E DE
GRADUAÇÃO

Acessar   o   endereço:  https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-
aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf
conforme orientações do edital do seletivo.

Após o Comprovante de Pré-matrícula/Pré-cadastro  ter sido 
preenchido no Sistema Acadêmico deverá ser baixado, 
imprimido de forma legível e assinado pelo candidato à vaga 
ou responsável legal (quando o(a) candidato(a) for menor de 
18 anos), para entrega junto com a documentação para 
matrícula. 

00:00 às 23:59
Novatos/

Ingressantes
em 2022

17 a
19/01/2022

● Matrícula da 1.ª 
chamada do curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao 
Ensino Médio

Aguardar contato da Coordenação de Registros 
Escolares (Cores)/Secretaria Acadêmica até 10 de 
janeiro de 2022 via WhatsApp.

-
Novatos/

Ingressantes
em 2022

20/01/2022

● Matrícula da 1.ª 
chamada do curso Técnico em
Redes de Computadores 
Integrado ao Ensino Médio

Aguardar contato da Coordenação de Registros 
Escolares (Cores)/Secretaria Acadêmica até 10 de 
janeiro de 2022 via WhatsApp.

-
Novatos/

Ingressantes
em 2022

21/01/2022

● Matrícula da 1.ª 
chamada do curso Técnico em
Agropecuária Subsequente ao
Ensino Médio

Aguardar contato da Coordenação de Registros 
Escolares (Cores)/Secretaria Acadêmica até 10 de 
janeiro de 2022 via WhatsApp.

-
Novatos/

Ingressantes
em 2022

17 a
21/01/2022

Renovação de matrícula dos 
alunos veteranos:
1-Técnico em Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio.
2-Técnico em Redes de 
Computadores Integrado ao 
Ensino Médio.
3- Técnico em Agropecuária 
Subsequente ao Ensino Médio.

Entrar no portal do SIGA-Aluno, no endereço:  
https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/login.jsf
fazer a renovação de matrícula e gerar o comprovante no 
momento da renovação.
Encaminhar para o e-mail para cores.araguatins@ifto.edu.br 
descrevendo o nome completo do estudante, CPF, curso e 
anexando o comprovante de solicitação de renovação de 
matrícula.

00:00 às 23:59

Alunos
veteranos 

(alunos que já
estudam no
Campus

Araguatins)

24/01/2022 Convocação para 2.ª chamada No endereço eletrônico http://www.ifto.edu.br/   araguatins     -
Novatos/

Ingressantes
em 2022

24 a
26/01/2022

Pré-matrícula/Pré-Cadastro on-
line 2.ª chamada no SIGA

Acessar   o   endereço:  https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-
aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf
conforme orientações do edital do seletivo.

Após o Comprovante de Pré-matrícula/Pré-cadastro  ter sido 
preenchido no Sistema Acadêmico deverá ser baixado, 
imprimido de forma legível e assinado pelo candidato à vaga 
ou responsável legal (quando o(a) candidato(a) for menor de 
18 anos), para entrega junto com a documentação para 
matrícula.

00:00 às 23:59
Novatos/

Ingressantes
em 2022

25 e
26/01/2022

Matrícula da 2.ª chamada -
Novatos/

Ingressantes
em 2022

27/01/2022 Convocação para 3.ª chamada No endereço eletrônico http://www.ifto.edu.br/   araguatins    -
Novatos/

Ingressantes
em 2022

27 a
31/01/2022

Pré-matrícula/Pré-Cadastro on-
line 3.ª chamada no SIGA

Acessar   o   endereço:  https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-
aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf

00:00 às 23:59 Novatos/
Ingressantes

https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf
https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf
http://www.ifto.edu.br/
https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf
https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf
http://www.ifto.edu.br/
mailto:cores.araguatins@ifto.edu.br
https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/login.jsf
https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf
https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf


conforme orientações do edital do seletivo.

Após o Comprovante de Pré-matrícula/Pré-cadastro  ter sido 
preenchido no Sistema Acadêmico deverá ser baixado, 
imprimido de forma legível e assinado pelo candidato à vaga 
ou responsável legal (quando o(a) candidato(a) for menor de 
18 anos), para entrega junto com a documentação para 
matrícula.

em 2022

28 a
31/01/2022

Matrícula da 3.ª chamada -
Novatos/

Ingressantes
em 2022

Documentos necessários para matrícula no curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino
Médio

     Comprovante de pré-matrícula impresso (preenchido através do site  https://sigaedu.ifto.edu.br e devidamente
assinado);

     1 (uma) foto 3x4 cm recente;
     Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
     Carteira de Identidade (original e cópia);
     CPF (original e cópia) ou comprovação de inscrição no CPF, ou documento de identificação que conste o
número do CPF;
     Título de eleitor (original e cópia), para candidatos maiores de 18 (dezoitos) anos;
     Comprovante de votação eleitoral de todos os turnos da última eleição (original e cópia), ou certidão de quitação
eleitoral emitida pelo site do TSE, para maiores de 18 (dezoitos) anos;
     Documento de quitação com o serviço militar com validade vigente, para candidatos do sexo masculino com
idade entre 18 (dezoito) e 45 anos (quarenta e cinco) anos (original e cópia);
     Certificado Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente (original e cópia);
     Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente (original e cópia);
     Comprovante de endereço residencial (cópia);
     Requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita sua identidade de gênero e, por
conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo nome social, em consonância com o prescrito na Resolução nº 12, de 16
de janeiro de 2015.
     Cópia de Carteira de Identidade e CPF do Responsável Legal para os menores de 18(dezoito) anos.

Documentos necessários para matrícula no curso Técnico em Redes de Computadores Integrado ao
Ensino Médio

     Comprovante  de pré-matrícula  impresso (preenchido através  do site  https://sigaedu.ifto.edu.br e
devidamente assinado);

     1 (uma) foto 3x4 cm recente;
     Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
     Carteira de Identidade (original e cópia);
     CPF (original e cópia) ou comprovação de inscrição no CPF, ou documento de identificação que conste o
número do CPF;
     Título de eleitor (original e cópia), para candidatos maiores de 18 (dezoitos) anos;
     Comprovante de votação eleitoral de todos os turnos da última eleição (original e cópia), ou certidão de quitação
eleitoral emitida pelo site do TSE, para maiores de 18 (dezoitos) anos;
     Documento de quitação com o serviço militar com validade vigente, para candidatos do sexo masculino com
idade entre 18 (dezoito) e 45 anos (quarenta e cinco) anos (original e cópia);
     Certificado Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente (original e cópia);
     Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente (original e cópia);
     Comprovante de endereço residencial (cópia);
     Requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita sua identidade de gênero e, por
conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo nome social, em consonância com o prescrito na Resolução nº 12, de 16
de janeiro de 2015.
     Cópia de Carteira de Identidade e CPF do Responsável Legal para os menores de 18(dezoito) anos.

https://sigaedu.ifto.edu.br/
https://sigaedu.ifto.edu.br/


Documentos necessários para matrícula no curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino
Médio.

 
     Comprovante  de pré-matrícula  impresso (preenchido através  do site  https://sigaedu.ifto.edu.br e

devidamente assinado);
     1 (uma) foto 3x4 cm recente;
     Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
     Carteira de Identidade (original e cópia);
     CPF (original e cópia) ou comprovação de inscrição no CPF, ou documento de identificação que conste o
número do CPF;
     Título de eleitor (original e cópia), para candidatos maiores de 18 (dezoitos) anos;
     Comprovante de votação eleitoral de todos os turnos da última eleição (original e cópia), ou certidão de quitação
eleitoral emitida pelo site do TSE, para maiores de 18 (dezoitos) anos;
     Documento de quitação com o serviço militar com validade vigente, para candidatos do sexo masculino com
idade entre 18 (dezoito) e 45 anos (quarenta e cinco) anos (original e cópia);
     Certificado Escolar do Ensino Médio ou equivalente (original e cópia);
     Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente (original e cópia);
     Comprovante de endereço residencial (cópia);
     Requerimento de nome social para aqueles cuja identificação civil não reflita sua identidade de gênero e, por
conseguinte, desejem ser reconhecidos pelo nome social, em consonância com o prescrito na Resolução nº 12, de 16
de janeiro de 2015.
     Cópia de Carteira de Identidade e CPF do Responsável Legal para os menores de 18(dezoito) anos.

https://sigaedu.ifto.edu.br/

