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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Reitoria

COMUNICADO
1.
Considerando o O cio Circular nº 16/201916/2019-CAAC/CGPC/DED/CAPES,
enviado em 28 de agosto de 2019, pela Capes, o qual informa que a oferta de
cursos a distância, pela Universidade Aberta do Brasil – UAB, aprovada por meio do Edital
nº 5/2018 para início no segundo semestre de 2019, encontra-se, temporariamente,
suspensa, comunicamos que, enquanto a Capes não possibilitar a liberação da oferta,
estão suspensas as matrículas para os estudantes selecionados no Edital nº
66/2019/REI/IFTO, de 19 de agosto de 2019, que trata do Processo Sele vo
Simpliﬁcado 2019/2 para o curso de Formação para Graduados não licenciados –
Modalidade a Distância – ofertado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB no âmbito do
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns.
2.
Quando da permissão da retomada dos cursos a distância pela Universidade
Aberta do Brasil, Edital nº 5/2018/CAPES, serão respeitadas todas as condições e resultados
já estabelecidos respec vamente no edital de abertura e no edital de resultado ﬁnal.
Palmas, 11 de outubro de 2019.

ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do Ins tuto Federal do Tocan ns

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
11/10/2019, às 18:31, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0815852 e o código CRC B860BD56.
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