
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
Ato legal de criação do IFTO: Lei n.º 11.892/2008

CAMPUS <<NOME DO CAMPUS>>
<<Ato legal de criação da unidade/campus (se for o caso)>>

CNPJ n.º <<n.º CNPJ da unidade/campus>>
COORDENAÇÃO DE REGISTRO ESCOLAR/ACADÊMICO

HISTÓRICO ESCOLAR / ACADÊMICO
(Alterado pela Resolução n.º 68/2016/CONSUP/IFTO, de 23 de novembro de 2016).

DADOS PESSOAIS
Nome: <<Informar nome completo e sem abreviação conforme registro civil>>

Matrícula: <<informar o n.º de matrícula>> Data da matrícula: <<Informar a data da matrícula>>

RG: << informar n.º do RG>> Órgão expedidor/UF: <informar OE/UF> Data da expedição: <informar data>
CPF: << informar n.º do CPF>> Data de nascimento: <<informar data, dia/mês/ano>>

Sexo: <<informar sexo masculino/feminino>> Naturalidade/UF: <<cidade/UF>> Nacionalidade: <<informar nacionalidade>>

Índice  de  Aproveitamento  Acadêmico: <<  informar  %

para  os  cursos  de  graduação>>  <<Informar:  “não  se

aplica” para os demais cursos>>

Estado civil: <<informar estado civil>>

Status  do  estudante:  <<em  curso/trancado/desligado/concluído/em  fase  de  integralização/transferido/evadido/mobilidade  acadêmica
nacional/mobilidade acadêmica internacional/estudante externo em intercâmbio/outro que venha a ser criado>>

Status  do  estudante: <<em  curso/matriculado/trancado/desligado/concluído/integralizado/transferido/evadido/mobilidade  acadêmica
nacional/mobilidade acadêmica internacional/estudante externo em intercâmbio/outro que venha a ser criado>>

INFORMAÇÕES QUANTO AO INGRESSO E CONCLUSÃO
Processo seletivo: <<informar classificação obtida pelo candidato e o edital/ano/semestre/campus>>

Data da colação de grau/solenidade de formatura: <<Art. 13, III-b>> Data da expedição do certificado/diploma: <<Informar dia/mês/ano/>>

Nome da habilitação:  <<informar conforme habilitação conferida no ato da colação de grau/solenidade de formatura, respeitando-se a flexão de
gênero>>
Carga horária total cursada: <<informar carga horária total do curso em horas de 60 minutos conforme averbações>>
Atestado de regularização do ENADE: 
Ingressante: <<Texto inserido de forma automática pelo módulo ENADE, cursos superiores>>, <<Informar: “não se aplica” para os demais cursos>>
Concluinte: <<Texto inserido de forma automática pelo módulo ENADE, cursos superiores>>, <<Informar: “não se aplica” para os demais cursos>>

DADOS DO CURSO
Nome do Curso: <<informar conforme ato resolutivo do conselho deliberativo/DCNs/Catálogos/Guias, sem abreviações>>/<<para os cursos que têm
autorização do diretor da unidade/campus (FICs); informar ato de aprovação (portaria) realizado por esta instância/Guia, sem abreviações>>
Nível: <<Educação Básica/Educação Superior>> ou <<---- >>.
Etapa: <<Educação Infantil/Ensino Fundamental/Ensino Médio>> ou <<---- >>.

<<Município - UF, xx de xxxxxxxxxxxxx de xxxx>>

Hora: <<hora da impressão>>

Coordenador(a) de Registro Escolar/Acadêmico
<<Portaria/Função>>

Diretor/Gerente de Ensino do Campus <<Nome do Campus>>
<<Portaria/Função>>

<<Endereço completo da unidade/campus>>
<<Informar o número do CEP>>       <<Informar o munícipio>> - TO
 (63) <<informar número do telefone>>
www.ifto.edu.br - <<informar e-mail do setor resp. pela emissão da declaração <<número da página>>
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http://www.ifto.edu.br/
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Ato legal de criação do IFTO: Lei n.º 11.892/2008

CAMPUS <<NOME DO CAMPUS>>
<<Ato legal de criação da unidade/campus (se for o caso)>>
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COORDENAÇÃO DE REGISTRO ESCOLAR/ACADÊMICO

Modalidade:  <<Educação de Jovens e Adultos/Educação Especial/Educação Profissional e Tecnológica/Educação do Campo/Educação Escolar
Indígena/Educação a Distância/ Educação Escolar Quilombola>> ou <<---- >>.
Modalidade: <<Presencial>>/<<a Distância>>; <<Educação de Jovens e Adultos/Educação Especial/Educação Profissional e Tecnológica/Educação
do Campo/Educação Escolar Indígena/ Educação Escolar Quilombola/ Educação Prisional>> ou <<---- >>.
Tipo de curso/programa: <<Sequencial>>/<<Graduação: Licenciatura>>/<<Graduação: Bacharelado>>/<<Graduação: Curso Superior de Tecnologia
(CST)>>/<<Extensão>>;  <<Formação  Inicial  e  continuada  ou  Qualificação  profissional>>/<<Educação  Profissional  Técnica  de  Nível
Médio>>/<<Educação Profissional Tecnológica de Graduação>> ou <<---- >>.
Tipo de curso/programa: <<Sequencial>>/<<Graduação: Licenciatura>>/<<Graduação: Bacharelado>>/<<Graduação: Curso Superior de Tecnologia
(CST)>>/<<Extensão>>; <<Formação Inicial e continuada ou Qualificação profissional>>/<<Educação Profissional Técnica de Nível Médio>>/ ou
<<---- >>.
Tipo de Eixo:  <<Cursos Técnicos>>/<< Cursos de Formação Inicial  e Continuada – FIC>>/<<Cursos Superiores de Tecnologia>>,  <<Cursos
experimentais, art. 81, Lei n.º 9394/96>> ou <<---- >>.

Eixo:  <<AMBIENTE  E  SAÚDE>>/<<  CONTROLE  E  PROCESSOS  INDUSTRIAIS>>/<<outros  conforme  catálogos  e  guia>>/<<Cursos
experimentais, art. 81, Lei n.º 9394/96>> ou <<---- >>.
Área  de  Conhecimento:  <<Ciências  Exatas  e  da  Natureza>>/<<Ciências  Biológicas>>/<<Engenharia>>/<<Ciências  da  Saúde>>/<<Ciências
Agrárias>>/<<Ciências Sociais Aplicadas>>/<<Ciências Humanas>>/<<Linguística, Letras e Artes>>/<<Multidisciplinar>>.
Forma de articulação: <<integrada/concomitante/subsequente>> ou <<---- >>.

Organização  do  Tempo  Escolar/Acadêmico:  <<série>>/<<ano>>/<<ciclo>>/<<alternância>>/<<período>>/<<módulo>>/<<esgotamento  disciplina
por disciplina(por exemplo conforme realizado na EaD>>/<<multisseriado>>/<<grupos não seriados>>/<<por idade>>/<<outros critérios>> ou <<----
>>.
Organização  do  Tempo  Escolar/Acadêmico:  <<série  anual>>/<<ciclo>>/<<alternância>>/<<período  semestral>>/<<módulo>>/<<esgotamento
disciplina por disciplina(por exemplo conforme realizado na EaD>>/<<multisseriado>>/<<grupos não seriados>>/<<por idade>>/<<outros critérios>>
ou <<---- >>.
Ato legal de autorização: <<Informar Resolução n.º xx/xxxx/CONSUP/IFTO, ou conforme Consta no Processo PPC>>.

Portaria de reconhecimento ou renovação do reconhecimento:  << informar portaria de reconhecimento ou renovação do reconhecimento (mais
recente), contado o número e data de publicação no DOU para cursos de graduação>>

Carga horária mínima do curso: <<informar carga horária mínima do curso em horas de 60 minutos conforme PPC>>

CODIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS/ELETIVA ANO/SEM. CHO FREQ. (%) NOTA SF
<<inf. Cod>> <<informar no nome das disciplinas>> <<xxxx/x>> <xxx> <<xx>> <<xx,x>> <<Leg>>
<<inf. Cod>> <<informar no nome das disciplinas>> <<xxxx/x>> <xxx> <<xx>> <<xx,x>> <<Leg>>

CODIGO DISCIPLINAS OPTATIVAS ANO/SEM. CHO FREQ. (%) NOTA SF
<<inf. Cod>> <<informar no nome das disciplinas>> <<xxxx/x>> <xxx> <<xx>> <<xx,x>> <<Leg>>
<<inf. Cod>> <<informar no nome das disciplinas>> <<xxxx/x>> <xxx> <<xx>> <<xx,x>> <<Leg>>

CODIGO DISCIPLINAS ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO/SEM. CHO FREQ. (%) NOTA SF

<<Município - UF, xx de xxxxxxxxxxxxx de xxxx>>

Hora: <<hora da impressão>>

Coordenador(a) de Registro Escolar/Acadêmico
<<Portaria/Função>>

Diretor/Gerente de Ensino do Campus <<Nome do Campus>>
<<Portaria/Função>>

<<Endereço completo da unidade/campus>>
<<Informar o número do CEP>>       <<Informar o munícipio>> - TO
 (63) <<informar número do telefone>>
www.ifto.edu.br - <<informar e-mail do setor resp. pela emissão da declaração <<número da página>>
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Ato legal de criação do IFTO: Lei n.º 11.892/2008

CAMPUS <<NOME DO CAMPUS>>
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<<inf. Cod>> <<informar no nome das disciplinas que foram 
cursadas além do currículo pré-estabelecido no 
PPC>>

<<xxxx/x>> <xxx> <<xx>> <<xx,x>> <<Leg>>

<<inf. Cod>> <<xxxx/x>> <xxx> <<xx>> <<xx,x>> <<Leg>>
ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CODIGO Descrição CHO CHC SF
<<inf. Cod>> <<descrever as atividades realizadas>> ou << anular o 

espaço (-----)>>
<xxx> <xxx> <<Leg>>

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Descrição CHO CHC SF

<<descrever as atividades realizadas>> ou <<Atividades Complementares>> 
ou << anular o espaço (-----)>>

<xxx> <xxx> <<Leg>>

ESTÁGIO
CODIGO Descrição CHO CHC NOTA SF

<<inf. Cod>> <<descrever os estágios
realizados>> ou << anular o

espaço (-----)>>

<xxx> <xxx> <<xx,x>> <<Leg>>

ESTÁGIO
CODIGO Descrição CHO CHC NOTA SF

<<inf. Cod>> <<descrever os estágios
realizados>> ou <<Estágio

Curricular Supervisionado>> ou
<<nome do componente

curricular utilizado na
grade/matriz curricular>> ou
<< anular o espaço (-----)>>

<xxx> <xxx> <<xx,x>> <<Leg>>

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CODIGO Descrição CHO CHC NOTA SF

<<inf. Cod>> <<informar o Tipo de TCC e título do TCC e/ou Tipo de TCC/ 
Titulo do TCC, caso necessário>> ou << anular o espaço 
(-----)>>

<xxx> <xxx> <<xx,x>> <<Leg>>

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

<<Município - UF, xx de xxxxxxxxxxxxx de xxxx>>

Hora: <<hora da impressão>>

Coordenador(a) de Registro Escolar/Acadêmico
<<Portaria/Função>>

Diretor/Gerente de Ensino do Campus <<Nome do Campus>>
<<Portaria/Função>>

<<Endereço completo da unidade/campus>>
<<Informar o número do CEP>>       <<Informar o munícipio>> - TO
 (63) <<informar número do telefone>>
www.ifto.edu.br - <<informar e-mail do setor resp. pela emissão da declaração <<número da página>>

APENDICE B

http://www.ifto.edu.br/
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CAMPUS <<NOME DO CAMPUS>>
<<Ato legal de criação da unidade/campus (se for o caso)>>

CNPJ n.º <<n.º CNPJ da unidade/campus>>
COORDENAÇÃO DE REGISTRO ESCOLAR/ACADÊMICO

CODIGO Descrição ANO/SEM. CHO CHC NOTA SF
<<inf. 
Cod>>

<<informar o Tipo de TCC e título do TCC e/ou Tipo de 
TCC/ Titulo do TCC, caso necessário>> ou <<Trabalho de 
Conclusão de Curso>> ou <<nome do componente 
curricular utilizado na grade/matriz curricular>> ou << 
anular o espaço (-----)>>

<<xxxx/x>> <xxx> <xxx> <<xx,x>> <<Leg>>

COMPONENTES CURRICULARES CHC
DISCIPLINAS (OBRIGATÓRIAS/ELETIVAS + OPTATIVAS + ENRIQUECIMENTO CURRICULAR) <<xxx>>
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
ESTÁGIO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CARGA HORÁRIA TOTAL CURSADA

COMPONENTES CURRICULARES CHC
DISCIPLINAS (OBRIGATÓRIAS/ELETIVAS + OPTATIVAS + ENRIQUECIMENTO CURRICULAR) <xxx>
ATIVIDADES COMPLEMENTARES <xxx>
ESTÁGIO <xxx>
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO <xxx>
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC) <<informar somente quando for tratado como núcleo na 
matriz/grade curricular: PCC1, PCC2, PCCx. Caso contrário suprimir esta linha do Histórico Escolar>>

<xxx>

CARGA HORÁRIA TOTAL CURSADA <xxx>

PERFIL DO EGRESSO
<<Informar para os cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia e de cursos de qualificação/FIC-integrados>>.

Observações
<<Espaço destinado para inclusão de outras informações que caracterize caso omisso a norma, caso não seja utilizado deve constar <<sem
observações”>>

Legendas
SF: Situação Final; podendo ser: AP: Aprovado/Apto; RE: Reprovado/Inapto; ACC: Aproveitamento de Componente Curricular; AC: Aprovado em 
Conselho; ACR: A Cursar; EC: Em Curso; TR: Trancado; DL: Desligado; TRANS: Transferido; ABR: Abreviação de curso; AEP: Aprovado em 
exame de proficiência/exame final; AEI: Aproveitamento de Estudos em Intercâmbio; outro que venha a ser criado. Outras: CHO: Carga Horária 
Obrigatória; CHC: Carga Horária Cursada; SEM: Semestre.

<<Município - UF, xx de xxxxxxxxxxxxx de xxxx>>

Hora: <<hora da impressão>>

Coordenador(a) de Registro Escolar/Acadêmico
<<Portaria/Função>>

Diretor/Gerente de Ensino do Campus <<Nome do Campus>>
<<Portaria/Função>>

<<Endereço completo da unidade/campus>>
<<Informar o número do CEP>>       <<Informar o munícipio>> - TO
 (63) <<informar número do telefone>>
www.ifto.edu.br - <<informar e-mail do setor resp. pela emissão da declaração <<número da página>>
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