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Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Formação Pedagógica na Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano na modalidade a
distância.

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA

1. Período de matrícula

Tendo em vista o resultado final do processo seletivo, os candidatos aprovados no processo seletivo
deverão realizar a matrícula no curso conforme orientações e cronograma abaixo.

Será considerado desistente o candidato aprovado que não efetuar a matrícula de acordo com a Publicação
de Datas e Orientações neste documento.

Não havendo efetivação de matrícula de candidatos aprovados no prazo estabelecido no cronograma, serão
convocados em segunda e terceira chamada os candidatos classificados, obedecendo a ordem geral de
classificação. Se necessário, outras chamadas serão realizadas e divulgadas com período de matrícula a ser
definido pela coordenação do curso.

PERÍODO DE MATRÍCULA

Candidatos aprovados dentro do
número de vagas

14 a 22 de janeiro

Candidatos aprovados em segunda
chamada (se for o caso)

25 e 26 de janeiro

Candidatos aprovados em terceira
chamada (se for o caso)

27 e 28 de janeiro

2. Instruções para matrícula

No período previsto, os candidatos aprovados deverão acessar o endereço a seguir e preencher o
formulário “Matricular-se em curso de Pós-Graduação - IF Goiano”, anexando os documentos
solicitados.

https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-federal-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-goiano

https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-se-em-curso-de-pos-graduacao-if-goiano
https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-federal-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-goiano


ATENÇÃO!

Caso o candidato deixe de anexar qualquer documento exigido ou anexe documentos ilegíveis sua
matrícula NÃO será efetivada, sendo assim, a vaga será destinada para aos candidatos classificados para
vagas remanescentes.

Segue link do tutorial para realização de matrícula
https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Tutorial_Estudante_GOV.BR.pdf

3. Início das aulas

O início das aulas está previsto para o dia 13 de fevereiro. Até lá será publicado documento contendo
informações detalhadas a respeito da semana de integração, aula inaugural e acesso à plataforma Moodle.
Qualquer dúvida poderá ser tirada através do e-mail: formacaopedagogica@ifgoiano.edu.br .

https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Tutorial_Estudante_GOV.BR.pdf
mailto:formacaopedagogica@ifgoiano.edu.br

