
 
Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Urutaí 

 

EDITAL Nº 24, DE 02 DE JULHO DE 2019 

 
O Diretor-Geral do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria 

n° 27 de 18/01/2012, publicada no DOU de 19/01/2012, e Portaria n° 28, de 18/01/2012, publicada no DOU de 

20/01/2012, tendo em vista os termos da Lei n° 8.745, de 09/12/1993, bem como o Decreto n° 6.944, de 21/08/2009, 

Decreto n° 7.312/2010 e Decreto n° 7.845/2011, torna público o número de vagas ociosas e os critérios de seleção para 

admissão nos cursos de Graduação, mediante “Reingresso”, “Transferência” e/ou “Portador de Diploma de Graduação” 

para o segundo semestre de 2019. 
 

1. DO CRONOGRAMA 

Etapas Data 

Lançamento do Edital nº 24/2019 02/07/2019 

Inscrições 02/07/2019 a 25/07/2019 

Análise e julgamento das inscrições 26/07/2019 a 30/07/2019 

Prova (Agronomia e Medicina Veterinária) 01/08/2019 

Divulgação do resultado final 07/08/2019 

Período de matrícula dos aprovados* 08/08/2019 a 09/08/2019 

*As matrículas deverão ser realizadas APENAS neste período. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1. As vagas para Transferência interna, Transferência externa, Portador de diploma e Reingresso destinam-se aos cursos 

de graduação, conforme o Quadro 1. 

 

 

Curso e período 

 

Período 
Transferência 

interna 

Transferência 

externa 

 

Reingresso 
Portador de 

diploma 

Engenharia Agrícola 2° 1 3 1 1 

Engenharia Agrícola 4° 0 4 1 1 

Sistemas de Informação 2º 2 3 1 2 

Sistemas de Informação 4º 0 5 1 0 

Licenciatura em Ciências Biológicas 2° 1 2 1 2 

Licenciatura em Química 2° 3 5 2 4 

Licenciatura em Matemática 2° 1 6 2 4 

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da   

Informação 

 

2° 

 

1 

 

2 

 

0 

 

1 

 

Bacharelado em Ciência e Tec. Alimentos 

 

2º 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

Bacharelado em Medicina Veterinária 
 

2º 

 

1 

 

2 

 

0 

 

0 

 

Bacharelado em Agronomia 

 

2º 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

Bacharelado em Agronomia 

 

4º 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

 



2.2. As vagas não preenchidas em uma das modalidades (Transferência Interna, Externa, Portador de Diploma e 

Reingresso) poderão ser remanejadas para as outras modalidades do mesmo curso e mesmo turno, obedecendo a ordem 

de classificação (maior nota) dos excedentes do referido curso e a seguinte ordem de prioridade de remanejamento: 

• Vaga(s) excedente(s) da modalidade de “Portador de diploma” deverá(ão) ser remanejada(s) para a 

modalidade de “Reingresso”; 



• Vaga(s) excedente(s) da modalidade de “Reingresso” deverá(ão) ser remanejada(s) para a modalidade de 

“Transferência externa”; 

• Vaga(s) excedente(s) da modalidade de “Transferência externa” deverá(ão) ser remanejada(s) para a 

modalidade de “Transferência interna”. 

2.3. Poderão candidatar-se às vagas de: 

2.3.1. Transferência Interna: alunos regulares de cursos de graduação de qualquer Campus do Instituto Federal Goiano 

(IF Goiano). 

2.3.2. Transferência externa: alunos regulares de cursos de graduação de outras Instituições de Ensino Superior (IES), 

para prosseguimento de estudos. 

2.3.3. O curso de origem deverá ser autorizado ou reconhecido pelo MEC. Em caso de cursos ministrados no exterior, 

o candidato deverá apresentar documentação autenticada pelas autoridades consulares e a respectiva tradução, por 

tradutor juramentado. 

2.3.4. Não poderá concorrer às vagas da modalidade transferência interna, externa, portador de diploma e reingresso, o 

candidato que já tenha sido beneficiado uma vez em processo de transferências interna ou externa, portador de diploma 

ou reingresso para os cursos de graduação do IF Goiano - Campus Urutaí. 

2.3.5 Portador de diploma: candidatos que possuem diplomas de cursos de graduação reconhecidos pelo MEC. 

2.3.6 Reingresso: alunos do IF Goiano que tenham sido desvinculados pela não efetuação da renovação de matrícula e 

ainda possuam tempo legal para integralização curricular e que não tenham se beneficiado do reingresso anteriormente. 

O aluno que obtiver o reingresso deverá segui a matriz curricular vigente. 

2.3.7 Todas as modalidades de ingresso deverão ser afins ao curso pretendido, conforme tabela de áreas do 

conhecimento do CNPq (www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf). 

2.3.8 O candidato só poderá se inscrever em 1 (um) curso ofertado neste Edital. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições poderão ser realizadas: 

3.1.1. pelo candidato, 

3.1.2. por terceiros, mediante a apresentação de procuração simples, não sendo necessário o reconhecimento de firma, 

acompanhada de documento de identificação do procurador, bem como dos documentos do candidato. 

3.2. As inscrições deverão ser realizadas conforme formulário próprio disponível na Secretaria do Ensino Superior do 

IF Goiano – Campus Urutaí no horário de 7 h às 13 h. 

3.3. Em hipótese alguma serão aceitas inscrições com documentação incompleta, com formulário preenchido incorreta 

ou incompletamente ou ainda fora do prazo estabelecido no item 1 deste edital. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1. Para os candidatos inscritos na modalidade Reingresso os seguintes documentos são exigidos: 

a) requerimento em formulário próprio; 

b) cópia da Carteira de Identidade (RG); 

c) justificativa do abandono do curso (Anexo I); 

d) justificativa da solicitação de retorno (Anexo I). 

 

4.2. Para os candidatos inscritos nas modalidades Transferência ou Portador de Diploma de Graduação os seguintes 

documentos são exigidos: 

a) requerimento em formulário próprio (disponível na Secretaria de Ensino Superior do IF Goiano – Campus 

Urutaí); 

b) comprovante de matrícula ou trancamento da matrícula, em situação regular na 

instituição de origem; 

c) histórico escolar ou certidão de estudos que ateste as unidades curriculares cursadas com a respectiva carga 

horária, bem como o desempenho acadêmico do estudante; 

d) ementa e conteúdo programático das unidades curriculares cursadas e aprovadas; 

e) declaração sob judicie, quando for o caso; 

f) histórico escolar de conclusão do Ensino Médio; 

g) uma cópias da certidão de nascimento ou casamento; 

h) uma cópias do RG; 

i) uma cópia do Título de Eleitor; 

j) uma cópia do Certificado Militar (homens); 

k) uma cópia do CPF; 

l) uma cópia do comprovante de residência; 

m) uma foto 3x4 

n) diploma e histórico escolar, no caso de aproveitamento de curso pela modalidade Portador de Diploma de 

Graduação; 

o) Programas das disciplinas cursadas (original ou cópia autenticada) no caso de aproveitamento de curso pela 

modalidade Portador de Diploma de Graduação, apenas para o candidato não graduado no IF Goiano – 

Campus Urutaí ou somente daquelas disciplinas cursadas e aprovadas que o candidato tenha interesse que sejam 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf


avaliadas para fins de aproveitamento de estudo pela Coordenação do curso pretendido no IF Goiano – 

Campus Urutaí. 

4.2.1. As cópias dos documentos relacionados neste item, quando não autenticadas, deverão ser apresentadas à 

Secretaria de Ensino Superior do IF Goiano – Campus Urutaí, acompanhadas dos documentos originais para que 

possa ser confirmada e atestada a exatidão dos mesmos. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1. Para Reingresso 

5.1.1. O processo seletivo para Reingresso será realizado por meio da avaliação, pela Coordenação do 

curso pretendido, do histórico escolar e da justificativa do abandono e retorno ao curso (Anexo I). 

 

5.2. Para Transferência (interna e externa) 

5.2.1. O processo seletivo para Transferência será realizado em etapa única, pela Coordenação do curso: 

• Critério: Maior possibilidade de aproveitamento de componentes curriculares do curso de origem, com 

base em análise do histórico escolar e das ementas das disciplinas apresentadas pelo candidato. 

 

5.2.2. A classificação final dos candidatos se dará de acordo com a ordem decrescente de aproveitamento de 

componentes curriculares, conforme análise na etapa descrita acima. Em caso de empate, adotar-se-á os 

seguintes critérios de desempate: 

a) média geral individual do histórico escolar; 

b) maior idade; 

c) maior conceito do curso de origem atribuído pelo INEP/MEC. 

 

5.2.3 Para os cursos de Bacharelado em Agronomia e Medicina Veterinária a seleção ocorrerá em duas etapas: 

5.2.3.1. 1ª Etapa: Será constituída de prova específica (objetiva ou discursiva) (valendo 10 pontos), cujos conteúdos exigidos 

são especificados a seguir. 

5.2.3.2 Candidatos que obtiverem nota inferior a 6,0 (seis) pontos nesta etapa serão desclassificados do processo seletivo. 

5.2.3.3 Esta etapa ocorrerá dia 01 de agosto de 2019 às 08 h na Sala 05 do Prédio da Medicina Veterinária e Laboratório de 

Fitopatologia (Agronomia) do IF Goiano – Campus Urutaí. Orienta-se que os candidatos cheguem ao local de prova com pelo 

menos 30 min de antecedência, munidos de documentação de identificação. Não será permitida a entrada de estudantes 

no local de prova após 08 h ou sem documento de identificação. A prova terá duração de 3 h (três horas). 
 

A) Conteúdos para ingresso no 2º período ( Bacharelado em Medicina Veterinária) 

 
01. Anatomia dos Animais Domésticos I 

Ementa: A disciplina estuda as características morfológicas dos sistemas corpóreos, de modo comparado dentre 

as espécies de animais domésticos, dando ênfase na nomenclatura anatômica veterinária atualizada e nos 

aspectos estruturais e arquitetônicos do corpo. O conhecimento proposto aborda: o tegumento comum, a 
osteologia, a artrologia, a miologia, a estesiologia. 

 

02. Bioquímica I 

Ementa: Composição química e atividades fisiológicas das biomoléculas dos organismos animais. Conceitos 
teóricos e práticos das técnicas básicas utilizadas em bioquímica. 

 

03. Biologia Celular 

Ementa: Introdução à Biologia Celular. Técnicas para o estudo da Biologia Celular. Bases macromoleculares 

da constituição celular. Biomembranas: estrutura e funções. Transporte transmembrana. Comunicação celular: 

indução e transdução de sinais. As mitocôndrias e os processos de transformação e armazenamento de energia. 

Membranas plasmáticas e processos correlacionados. Elementos do citoesqueleto e movimentos celulares. 

Núcleo celular. Ciclo celular e divisões celulares. Organelas relacionadas à síntese de biomoléculas. Célula 

Vegetal. 

 

04. Bem-Estar Animal 

Ementa: Conceitos de  bem-estar animal. Cinco liberdades. Importância do médico  veterinário  na  pesquisa 
com animais. Bioética no uso de animais na experimentação animal e no ensino de Medicina Veterinária. 



 

 

B) Conteúdos para ingresso no 2º período ( Bacharelado em Agronomia) 

 
01. Biologia Celular 

Ementa: Organização e caracterização das células e vírus. Métodos de estudo da célula. Composição química da 
célula. Membranas biológicas e digestão intracelular. Organelas celulares. Célula Vegetal e Animal. Ciclo celular. 

 

02. Cálculo diferencial e Integral 

Ementa: Funções. Limites. Derivada e Integral. 

 

 

03. Desenho Técnico 

Ementa: Materiais de desenho e suas utilizações. Geometria descritiva. Escalas numéricas e gráficas. Vistas 

ortogonais. Desenho arquitetônico. Normas da ABNT. 
 

 

04. Ecologia 

Ementa: Organismos vivos e suas interações com o meio físico. Comunidades biológicas. Fluxo de energia e 

ciclagem de elementos. Evolução dos seres vivos. Biomas brasileiros. Questões ambientais da atualidade. 
 

 

05. Informática 

Ementa: Ambiente de trabalho com interface gráfica. Uso de aplicativos: editor de texto, planilhas eletrônicas 

e apresentações. 

 

06. Introdução a Agronomia 

Ementa: Projeto político pedagógico do curso de Agronomia. Regulamentação do exercício profissional e 
mercado de trabalho. Evolução da agricultura. Influência européia, africana e indígena na agricultura brasileira. 
Fatores e sistemas de produção agropecuária. Empreendedorismo e economia rural. Industrialização e 
comercialização dos produtos agrícolas. Pesquisa e extensão na agropecuária. 

 

07. Metodologia Científica  

Ementa: Ciência. Estruturação do trabalho científico. Pesquisa. Comunicação oral e escrita. 

 

08. Química Geral 

Ementa: Matéria e energia. Modelos atômicos. Classificação periódica dos elementos. Ligações químicas. 
Funções inorgânicas. Reações químicas. Estequiometria. Soluções. Equilíbrio. Eletroquímica. Procedimentos, 
materiais e equipamentos em laboratório. 

 

C) Conteúdos para ingresso no 4º período ( Bacharelado em Agronomia): além cons conteúdos apresentados 

  Acima o candidato deverá considerar os conteúdos considerados abaixo: 

 

09. Anatomia Vegetal 

Ementa: Célula Vegetal. Tecidos vegetais. Anatomia dos órgãos vegetativos e de reprodução das 

espermatófitas. Estágios primário e secundário do crescimento da planta. Técnicas de laboratório. 

 

10. Estatistica Básica 

Ementa: Estatística descritiva; Amostragem; Conjuntos e probabilidade; Variáveis aleatórias. Distribuições de 

probabilidade e principais modelos discretos e contínuos; Introdução à inferência: teoria da estimação, testes 

de hipóteses, intervalos de confiança; Correlação e Regressão linear simples. 
 

 

11. Física 

Ementa: Noções de Cinemática. Dinâmica da partícula e do corpo rígido extenso. Leis da conservação da 
energia e da quantidade de movimento linear. Mecânica dos fluidos. 

 

12. Gênese, morfologia e classificação do solo 

Ementa: Minerais, rochas e intemperismo. Fatores e processos de formação do solo. Morfologia do solo. 

Atributos e horizontes diagnósticos. Sistemas de classificação de solos. Solos e ambientes brasileiros. 

Interpretação de mapas pedológicos. 
 

 

13. Microbiologia 

Ementa: Caracterização, importância e características morfológicas de bactérias, fungos, vírus e nematoides 
quanto a nutrição e cultivo, bioquímica, metabolismo, ecologia, controle de microrganismos e taxonomia 

Teoria do refinamento em animais de pesquisa. Bem-estar de bovinos leiteiros. Bem-estar de bovinos de corte. 

Bem-estar de aves e suínos. Bem-estar de animais silvestres. Eutanásia. Manejo racional de bovinos; Bem-estar 

de animais de laboratório. 



 

14. Química Orgânica 

Ementa: Estrutura e propriedades do carbono. Ligações químicas. Funções orgânicas. Nomenclatura. Reações 
e síntese. Estereoquímica. Reações orgânicas: substituição, eliminação e adição; reações de radicais; compostos 
aromáticos; reações de compostos aromáticos. Materiais, métodos e procedimentos em laboratório de química 
orgânica. 

 

15. Zoologia 

Ementa: Caracterização, sistemática e ecologia de Protozoários, Platelmintos, Aschelmintos, Anelídeos, 

Artrópodes, Moluscos e Cordados. 

 

16. Bioquímica 

Ementa: Carboidratos. Lipídios. Ácidos nucléicos. Aminoácidos e Proteínas. Enzimas. Vitaminas e coenzimas. 
Metabolismo de carboidratos. Biossíntese de carboidratos (Fotossíntese). Metabolismo de lipídeos, 
aminoácidos, proteínas e nucleotídeos. 

 

17. Estatística Experimental 

Ementa: Princípios básicos da experimentação. Análise de variância e teste F. Delineamentos experimentais. 

Contrastes e Procedimentos de comparações múltiplas de médias. Experimentos multifatores: fatoriais, parcelas 

subdivididas e modelo hierárquico. Análise de grupos de experimentos. Análise de variância da regressão. 

 

 

18. Física do solo 

Ementa: O solo como sistema trifásico. Propriedades físicas do solo. Água no solo. Aeração do Solo. 

Temperatura do Solo. 

 

19. Mecânica Agrícola 

Ementa: Elementos básicos de mecânica. Mecanismos de transmissão de potência. Lubrificação e lubrificantes. 

Motores de combustão interna. Tratores e máquinas agrícolas. Capacidade operacional. Operação e 

Manutenção de tratores. Abrigo e ferramentas para maquinário agrícola.  Segurança nas operações mecanizadas. 

 

20. Microbiologia Agrícola 

Ementa: Comunidade microbiana do solo. Processos microbiológicos e bioquímicos no solo. Fatores que 

afetam a microbiota do solo.  Interações biológicas na rizosfera.  Enzimas do solo. Interações microrganismos-

plantas. Transformações do carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo no solo. Recuperação de áreas degradas. 

 

21. Organografia e Sistemática vegetal 

Ementa: Caracterização das espermatófitas. Morfologia externa dos órgãos vegetativos e reprodutivos. Sistemas 

de classificação e nomenclatura botânica. Herbário e técnicas de herborização. Principais famílias de 

Angiospermas de interesse agrícola. 

 

22. Química Analítica 

Ementa: Soluções e equilíbrio químico. Análise qualitativa. Análise gravimétrica. Análise volumétrica.  Análise 

instrumental. Erros. 

 

23. Topografia - Planimetria 

Ementa: Definição, histórico e divisão da Topografia. Introdução à planimetria. Processos e instrumentos de 

medição de distâncias. Goniologia e goniografia. Levantamentos planimétricos convencionais e pelo Sistema 

de Posicionamento Global (GPS). Cálculo da planilha analítica, das coordenadas e áreas. Confecção da planta 

topográfica e memorial descritivo. Divisão e demarcação de áreas. Informática aplicada à topografia. Noções 

de cartografia e geoposicionamento. 

 

5.2.3.1. 2ª Etapa: Média geral das notas obtidas nas disciplinas cursadas na graduação (presentes no histórico escolar 

apresentado). 

5.2.3.2. A classificação final dos candidatos à transferência para o curso de Bacharelado em Agronomia e Medicina 

Veterinária se dará de acordo com a seguinte fórmula: (nota obtida na etapa 1 + nota obtida na Etapa 2)/2. 

5.2.3.3. Em caso de empate, adotar-se-ão os seguintes critérios de desempate: 



b) Maior possibilidade de aproveitamento de componentes curriculares do curso de origem, com base 

em análise do histórico escolar e das ementas das disciplinas apresentadas pelo candidato; 

c) Maior nota obtida na Etapa 1; 

d) Maior média geral individual do histórico escolar; 

c) Maior idade; 

d) maior conceito do curso de origem atribuído pelo INEP/MEC. 

 

5.3. Para Portador de Diploma de Graduação 

5.3.1. O processo seletivo para Portador de Diploma de Graduação será realizado em três etapas, pelo Coordenação 

do curso: 

• 1ª etapa: Avaliação da afinidade do curso de origem com o curso pretendido, considerando a tabela de áreas 

do conhecimento do CNPq (www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf). 

• 2ª etapa: Avaliação do aproveitamento de estudos dos componentes curriculares cursados pelo candidato no 

curso de origem, observando o maior número de disciplinas aproveitadas e menor número de disciplinas a 

cursar dos períodos anteriores, na matriz curricular em vigor do curso pretendido para adequação ao período 

onde houver vaga; 

• 3ª etapa: Classificação geral dos candidatos conforme os seguintes critérios de prioridade: 

a) ser portador de diploma de graduação do IF Goiano; 

b) ser portador de diploma de graduação de outra instituição de ensino superior; 

c) ser portador de diploma de curso superior a distância; 

d) apresentar necessidade de menor carga horária para concluir o curso pretendido; 

e) apresentar maior número de atividades profissional ou acadêmica (devidamente comprovadas) 

relacionadas com o curso pretendido. 

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS 

6.1. A Secretaria de Ensino Superior do IF Goiano – Campus Urutaí somente receberá as inscrições, mediante 

apresentação da documentação completa exigida no presente documento, não havendo, em hipótese alguma, 

inscrições condicionais. 

6.2. Somente as inscrições que atenderem integralmente às exigências documentais serão encaminhadas às 

Coordenações de curso para análise e julgamento. 

6.3. As coordenações dos cursos, ao receberem e analisarem toda documentação dos candidatos deverão: 

6.3.1. deferir a solicitação ou 

6.3.2. indeferir a solicitação. Neste caso, um parecer consubstanciado deverá ser emitido pela Coordenação 

de curso. 

6.4. A Secretaria de Ensino Superior do IF Goiano – Campus Urutaí reserva o direito de indeferir de pronto as 

inscrições que não atenderem ou ferirem o disposto neste Edital de Vagas Ociosas. 

6.5. A Secretaria de Ensino Superior do IF Goiano – Campus Urutaí reserva o direito de cancelar, a qualquer tempo, 

a matrícula do candidato aprovado se constatada qualquer irregularidade em sua documentação. 

6.6. As coordenações de curso, para análise dos processos de solicitações de reingresso, transferência ou Portador de 

Diploma de Graduação deverá observar o número de vagas informado no item 2.1. O candidato terá 60 (sessenta) dias 

de prazo após o resultado deste processo seletivo para resgatar a sua documentação, caso contrário, a mesma será 

incinerada. 

6.7 Nos processos deferidos, as coordenações de curso deverão, obrigatoriamente, preencher o formulário constante 

no Anexo II, informando: 

• o período/série, turma, turno e curso em que o aluno será matriculado; 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf


• o aproveitamento de estudos, explicitando as disciplinas dispensadas, conforme tabela de equivalênc ia 

(conteúdo e carga horária) e 

• as disciplinas para adequação à série onde houver vaga da matriz curricular em vigor, que deverão ser 

cursadas, parcialmente ou integralmente, no período/série de ingresso do aluno no IF Goiano – Campus 

Urutaí. 

6.8 Incorporar-se-ão a este Edital os editais complementares ou avisos oficiais que vierem a ser publicados pela 

Direção de Ensino ou Gerência de Ensino de Graduação do IF Goiano – Campus Urutaí. 

6.9 É proibido uma mesma pessoa ocupar, na condição de estudante, simultaneamente, no curso de graduação, 2 

(duas) vagas, no mesmo curso ou em cursos diferentes em uma ou mais de uma instituição pública de ensino superior 

em todo o território nacional, de acordo com Lei nº 12.089/2009. 

 

7. DOS RECURSOS E DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Será admitido pedido de recursos contra o resultado final deste processo seletivo. 

7.2. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados, de acordo com o formulário no Anexo III, e dirigidos à 

Coordenação de curso, observado o prazo de 24 horas da publicação do resultado final. 

7.3. Depois de recebidas as interposições de recursos, a Coordenação de curso terá um prazo de até 24 horas para 

divulgar sua decisão. 

7.4. A Direção de Ensino ou a Gerência de Ensino de Graduação resguarda o direito de alterar o cronograma deste 

edital ou quaisquer um de seus itens em função de eventualidades que possam ocorrer ao longo do processo seletivo. 

7.5. Considera-se que todos os candidatos possuem pleno conhecimento das especificidades do regulamento de 

graduação do IF Goiano, no que tange à Reingresso, Transferências e Portador de Diploma de Graduação. 

7.6. A inscrição do candidato no processo seletivo implica em conhecimento e aceitação tácita das condições 

estabelecidas no presente edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

7.7. Os casos omissos e eventuais pendências serão analisados e julgados pela Gerência de Ensino de Graduação, 

juntamente com a Direção de Ensino do IF Goiano – Campus Urutaí. 

 

Urutaí, 01 de julho de 2019. 

 

Original assinado 
Prof. Dr. Gilson Dourado da Silva 

Diretor-Geral do IF Goiano – Campus 

Urutaí 



 

ANEXO I 

JUSTIFICATIVAS 

EDITAL Nº 24, DE 01 DE JULHO DE 2019 

 EDITAL DE VAGAS OCIOSAS 
 

Nome: 

RG: CPF: 

Curso para o qual se pleiteia vaga: 

Escreva abaixo os motivos que justificam o abandono do curso no IF Goiano – Campus Urutaí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Escreva abaixo os motivos que justificam o seu reingresso no curso pleiteado. 

 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

Urutaí,  , de  de 2019. 



 

ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE VAGA OCIOSA 

 

EDITAL Nº 24, DE 01 DE JULHO DE 2019 

 EDITAL DE VAGAS OCIOSAS 
 

Candidato: 

Curso pretendido e turno: 

Período em que o aluno deverá ser matriculado: 

Aproveitamento de estudos, explicitando as disciplinas dispensadas, conforme tabela de equivalência (conteúdo e carga 
horária) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas para adequação à série onde houver vaga da matriz curricular em vigor, que deverão ser cursadas, 
parcialmente ou integralmente, no período/série de ingresso do aluno no IF Goiano – Campus Urutaí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urutaí,  de  de 2019. 

 

 

 

Assinatura do(a) Coordenador(a) do curso 



ANEXO III 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO (PREENCHER EM DUAS VIAS) 

 

EDITAL Nº 24, DE 01 DE JULHO DE 2019 

 EDITAL DE VAGAS OCIOSAS 
 
 

Nome: 

 

 

Curso: Data: 

 

 

Justificativa – Razões da solicitação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do(a) autor(a) do recurso 

OBS.: Preencher com letra de forma e entregar este formulário na Secretaria de Ensino Superior do IF Goiano – 

Campus Urutaí 


