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COMUNICADO A COMUNIDADE ACADÊMICA
Aos  ALUNOS/ACADÊMICOS  DOS  CURSOS  TÉCNICOS  E

SUPERIORES que renovaram matrícula, para o período 2019.1, pelo Sistema SIGA, que,
por algum motivo, necessitam comprovar vínculo com a Instituição, comunicamos que as
declarações já podem ser expedidas por meio do SIGA, no perfil do aluno/acadêmico.

No entanto,  os alunos/acadêmicos que solicitaram matrícula via protocolo
terão que esperar, tendo em vista que os processos serão recebidos pelas coordenações
dos cursos e, após análise, despachados à Coordenação de Registros Escolares (Cores). 

O  mesmo  ocorrerá  com  os  componentes  que  excederam o  número  de
alunos  permitidos,  uma  vez  que  dependem,  também,  da  análise  das  coordenações  e
seleção quanto às prioridades, conforme segue abaixo:

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA AGRONÔMIA:

 Física II;
 Genética Geral;
 Química e Fertilidade do Solo;
 Olericultura II;
 Política Agrícola e Agronegócio;

 Produção de Ruminantes;
 Fruticultura II;
 Metodologia da Pesquisa;
 Tecnologia de Pós-colheita;

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

 Língua Brasileira de Sinais;
 Microbiologia;

 
As  matrículas  que  por  alguma  inconsistência  não  foram  realizadas  pelo

SIGA poderão ser realizadas via Setor do Protocolo, até o dia 12/03/2019.

Orientamos ainda que, qualquer divergência entre sua solicitação, via SIGA
ou  Protocolo,  aguarde  no  máximo  até  26/03/2019,  após  essa  data  entre  em  contato
conosco  pelo  e-mail:  cores.araguatins@ifto.edu.br,  ou  se  preferir  compareça  a
Coordenação de Registros Escolares, localizada no prédio antigo, 2º bloco, 3ª porta a
direita.

IMPORTANTE:  Não  será  inserido  no  final  do  semestre  letivo  ou  mesmo  no
semestre  posterior,  o  acadêmico  que  porventura  esteja  assistindo  aula  sem  está
vinculado ao respectivo componente curricular. Portanto, esteja atento a chamadas feitas
pelo professor e acesse o SIGA a fim de verificar sua real situação.

Agradecemos a comunidade acadêmica pela compreensão!
Coordenação de Registros Escolares
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