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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 005/2020 - DE-CE/DG-CE/CMPCE/IFGOIANO

Orienta sobre os critérios para Trancamento de Matrícula e Cancelamento
de Matrícula em Disciplina durante o período de suspensão do calendário
acadêmico presencial no âmbito do Campus Ceres do Ins tuto Federal
Goiano.

O DIRETOR DE ENSINO do Campus Ceres do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano (IF Goiano), no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 27, de 01 de fevereiro de 2016,
publicado no DOU e considerando,
a Portaria IF Goiano Nº 1.328/2020, de 21 de setembro de 2020;
a Portaria IF Goiano Nº 731/2020, re ﬁcada pela Portaria IF Goiano nº 1.016/2020, de 03 de julho de
2020;
a Orientação Norma va Nº 01 DE 21 de maio de 2020 da Pró-reitoria de Ensino do IF Goiano, re ﬁcada em
02 de Julho de 2020;
a Portaria Nº 102, de 04 de maio de 2020 do Campus Ceres,
ORIENTA:
Art. 1º A reabertura dos prazos para os procedimentos de trancamento de matrícula para os estudantes de
todos os cursos técnicos e de graduação, bem como o cancelamento de matrícula em disciplinas, para os
estudantes dos cursos de graduação.
Art. 2º A solicitação deve ser realizada durante o período de 25 de setembro a 09 de outubro de 2020 via e-mail
secretariagrad.ce@ifgoiano.edu.br para os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação e via
e-mail secretariatec.ce@ifgoiano.edu.br para os estudantes regularmente matriculados nos cursos técnicos,
anexando ao e-mail o formulário de requerimento devidamente preenchido e assinado.
Parágrafo único No caso de estudantes que sejam menores de 18 anos, a solicitação deve ser realizada pelo seu
responsável legal.
Art. 3º O trancamento de matrícula é permi do aos estudantes dos cursos técnicos e de graduação e consiste
em suspender no período le vo vigente o vínculo do estudante com a Ins tuição, não cursando assim nenhuma
disciplina durante o período de trancamento.
Art. 4º O trancamento de matrícula realizado durante o período de suspensão do calendário acadêmico
presencial não será computado para efeitos de cálculo no prazo de integralização do curso conforme previsto no
Regulamento dos Cursos de Graduação e Regulamento dos Cursos de Educação Proﬁssional Técnica de Nível
médio.
Art. 5º A renovação de matrícula no caso de trancamento somente poderá ocorrer quando do início do período
le vo 2020/2 no caso dos cursos semestrais ou início do período le vo 2021/1 no caso dos cursos anuais,
independente ao retorno das atividades presenciais ou não.
Art. 6º Os estudantes que optarem pelo trancamento, deverão adicionalmente anexar o "Nada Consta" que
poderá ser solicitado pelo e-mail ensino.ce@ifgoiano.edu.br.
Art. 7º O cancelamento de matrícula em disciplina é permi do exclusivamente a estudantes dos curso de

