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A Coordenação de Registros Escolares (Cores) do Campus Araguatins, 
do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), informa o período de Renova-
ção de Matrícula via Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da Educa-
ção Profissional e Tecnológica (SIGA – EPCT), conforme segue abaixo: 

➢ Cursos Técnicos na Modalidade Integrada e Subsequente ao 
Ensino Médio (Agropecuária e Redes de Computadores - Renovação de 
Matrícula para o ano letivo 2019): 23 a 26 de fevereiro de 2019; 

➢ Cursos Superiores (Bacharelado em Agronomia e Licenciatura em 
Ciências Biológicas e Computação - Renovação de Matrícula para o se-
mestre 2019/1): 25 a 28 de fevereiro de 2019; 

A Cores informa ainda que, os alunos/acadêmicos que estão de exa-
mes finais devem solicitar matrícula, via Protocolo, no período de 11 
a 15 de março de 2019. No entanto, só serão vinculados às disciplinas 
após a entrega do Resultado do Final à Cores. 

Orientamos aos acadêmicos dos Cursos Superiores que desejam cursar disciplinas em outro 
curso, que as disciplinas que são equivalentes aparecerão no sistema 
SIGA para rematrícula. 

Ressaltamos que após a renovação de matrícula o sistema SIGA liberará 
um comprovante, o qual deverá ser entregue à Cores, devidamente as-
sinado, pelo estudante, caso tenha 18 anos, ou por seu responsável/re-
presentante legal nos seguintes dias e horários: 

➢  Cursos Técnicos: 7 a 15/03/2019 das 8h às 11h30min; 

➢ Cursos Superiores: 7 a 12/03/2019 das 14h às 19h30min; 

Vale lembrar que o comprovante de renovação de matrícula gerado pelo 
sistema SIGA, precisa ser impresso logo após a conclusão da renovação 
de matrícula, visto que nem sempre o sistema disponibiliza que o docu-
mento seja impresso posteriormente. 
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