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COMUNICADO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - CÂMPUS LUZIÂNIA,  disponibiliza

pela internet a renovação de matrículas 2019/2 em duas etapas: a Pré-Matrícula e a Escolha das

Disciplinas. 

Pré-Matrícula: Nesta etapa, de caráter OBRIGATÓRIO, o aluno manifestará o interesse em

cursar o semestre seguinte. A Pré-Matrícula será realizada de 22 a 28/07/2019.

1ª Etapa: Escolha das Disciplinas: Nesta etapa, que será realizada no período de 29 a

31/07/2019, os alunos que fizeram a pré-matrícula irão fazer o pedido das disciplinas que

desejam cursar no semestre seguinte. Esta escolha não implicará em matrícula automática

nas disciplinas, porque são utilizados critérios para saber quem terá prioridade de cursar

determinada disciplina e também existe o fator limitante de vagas.

2ª Etapa: Escolha das Disciplinas: Nesta etapa, que será realizada no período de 01 e

02/08/2019, os alunos que já escolheram as disciplinas na 1ª etapa, irão verificar a

aceitação das mesmas pelo sistema, e se possível acrescentar novas disciplinas.

Em cada etapa mencionada acima, o aluno deve acessar o endereço

http://academicoweb.ifg.edu.br/, fazer o login no sistema acadêmico do Instituto e garantir a

sua matrícula para o próximo semestre. 

Observações:
- O aluno que desejar TRANCAR a matrícula, deverá OBRIGATORIAMENTE realizar a

etapa Pré-matrícula pela internet.

- O período de TRANCAMENTO e REABERTURA de matrícula ocorrerá de 29/07/2019 a

09/08/2019.

Liliam Meires Alves (1791111)
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em 5 de julho de 2019
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