
 Orientações sobre as matrículas, renovação de matrícula e volta às aulas para o primeiro 
 semestre e 2022 

 Atenção estudantes novatos e veteranos do Campus Colinas do Tocantins do IFTO 

 Período  Atividade  Como e onde?  Horário  Quem? 

 03 a 
 31/01/22 

 Durante  o  mês  de  janeiro  haverá  atendimento  presencial  no  campus  para  solução  de 
 situações-problemas  específicos,  bem  como  orientações  a  estudantes  e  responsáveis  legais. 
 Porém  todas  as  solicitações  e  documentações  deverão  ser  encaminhadas  pelo  email 
 cores.colinas@ifto.edu.br 
 O  comparecimento  ao  campus  deverá  ser  feito  com  uso  de  máscaras  e  demais  cuidados 
 sanitários em relação à COVID-19 

 13h às 17h  Todos 

 10 a 
 14/01/22 

 Pré-matrículas dos aprovados 
 on line no SIGA  1ª chamada 

 https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCa 
 dastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf  conforme orientações  do 
 edital do seletivo 

 00:00 às 23:59  Novatos 

 10 a 
 14/01/22 

 ●  Matrícula da 1ª 
 chamada 
 ●  Matrícula para 
 estudantes aprovados em 
 processo de transferência 
 interna, externa 

 Pelo email  cores.colinas@ifto.edu.br 
 conforme orientações do edital do seletivo  00:00 às 23:59  Novatos 

 17 a 
 21/01/22  Destrancamento de matrícula 

 Pelo email  cores.colinas@ifto.edu.br 
 Encaminhar email solicitando destrancamento, contendo 
 nome completo do estudante, CPF e curso 

 00:00 às 23:59  Veteranos 

 17 a 
 21/01/22 

 Renovação de matrícula dos 
 veteranos 

 Entrar no  portal do SIGA-Aluno, fazer a renovação de 
 matrícula e gerar o comprovante 
 Encaminhar email para  cores.colinas@ifto.edu.br 
 descrevendo o nome completo do estudante, CPF, curso e 
 anexando o comprovante de solicitação de renovação de 
 matrícula 

 00:00 às 23:59  Veteranos 

 24/01/22  Convocação para 2ª chamada  No endereço eletrônico  http://www.ifto.edu.br/colinas  -  Novatos 

 25 a 
 27/01/22 

 Pré-matrículas on line 2ª 
 chamada no SIGA 

 https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCa 
 dastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf  conforme orientações  do 
 edital do seletivo 

 00:00 às 23:59  Novatos 

 25 a 
 27/01/22  Matrícula da 2ª chamada  Pelo email  cores.colinas@ifto.edu.br  conforme orientações 

 do edital do seletivo  00:00 às 23:59  Novatos 

 28/01/22  Convocação para 3ª chamada  No endereço eletrônico  http://www.ifto.edu.br/colinas  -  Novatos 

 31/01 a 
 01/02/22 

 Pré-matrículas on line 3ª 
 chamada no SIGA 

 https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/pages/PreCa 
 dastro/PreCadastroIncluirAlterar.jsf  conforme orientações  do 
 edital do seletivo 

 00:00 às 23:59  Novatos 

 31/01 a 
 01/02/22  Matrícula da 3ª chamada  Pelo email  cores.colinas@ifto.edu.br  conforme orientações 

 do edital do seletivo  00:00 às 23:59  Novatos 

 01-11/02/22 
 Retorno das aulas* 

 Aulas totalmente on-line 

 Nas  duas  primeiras  semanas,  enquanto  as  aulas  se  dão  em 
 formato  remoto,  os  servidores  terão  momentos  para 
 capacitação e organização para o retorno presencial 

 Conforme 
 horários que 
 estiverem na 

 declaração de 
 matrícula do 

 SIGA 

 Todos 

 14-18/02/22  Híbrido Grupo A  Momento  para  o  teste  do  retorno  presencial  com  público 
 reduzido 

 Grupo A 

 21-25/02/22  Híbrido Grupo B  Grupo B 

 03-04/03/22  Aulas totalmente on-line  quinta e sexta pós carnaval 

 Todos 
 A partir do 

 dia 
 07/03/22 

 Totalmente Presencial  em  caso  de  cenário  positivo  (avanço  da  vacinação  e  outros 
 aspectos positivos) 

 ou  Manutenção do Híbrido 
 em  caso  de  cenário  estável  (índice  de  vacinação  crescente, 
 porém  abaixo  do  recomendável  e  outros  aspectos  que  gerem 
 insegurança ao retorno presencial completo) 

 ou  Aulas totalmente on-line 
 em  caso  de  cenário  negativo  (aumento  significativo  de  casos 
 e  outros  aspectos  que  necessitem  o  retorno  às  atividades 
 remotas) 

 *  Orientações  sobre  a  forma  das  aulas  em  2022  (se  presencial  ou  ead)  foram  planejadas  pela  comissão  local  do  Plano  de  retorno  gradual 
 das  atividades  presenciais  que  está  elaborando  um  documento  orientador  o  qual  será  divulgado  pela  direção  geral  assim  que  finalizado  em 
 nossos canais oficiais de comunicação, seguindo as orientações do Comitê de risco IFTO. 
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