
 

PROGRAMA DE PÓS

 

 

INSTRUÇÕES PARA PRIMEIRA MATRÍCULA 

1- As matrículas serão realizadas 

processo seletivo do PPG-CRENAC
 

 
2- Os documentos necessários para a matrícula são: 
 
Obs: Os discentes deverão apresentar originais dos documentos citados no item 2 para 
das cópias junto aos respectivos programas. 
 

a. (  ) Ficha de matrícula com aceite do orientador (modelo disponível no sitio do IF

Goiano – Câmpus Urutaí

b. (  ) 1 foto 3 x 4 atual;

c. (  ) Cópia do RG (NÃO S

d. (  ) Cópia do CPF; 

e. (  ) Cópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento;

f. (  ) Cópia do diploma de graduação ou do certificado (certidão) de colação de grau;

g. (  ) Cópia do histórico escolar da graduação;

h. (  ) Comprovante de residência (em nome próprio, do conjugue, 

meio do contrato de aluguel).

i. (  ) Plano de Curso (modelo disponível no sitio do IF Goiano 

 
 
 

A matrícula somente será efetuada
o regulamento da Pós Graduação. 

 
 
 
 

IF GOIANO – CÂMPUS URUTAÍ
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONSERVAÇÃO DOS 
RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

INSTRUÇÕES PARA PRIMEIRA MATRÍCULA - ALUNOS REGULARES 
CRENAC 

 

 
As matrículas serão realizadas na Secretária de Pós-Graduação nos dias e horários 

CRENAC.  

Os documentos necessários para a matrícula são:  

Obs: Os discentes deverão apresentar originais dos documentos citados no item 2 para 
das cópias junto aos respectivos programas.  

) Ficha de matrícula com aceite do orientador (modelo disponível no sitio do IF

Urutaí); 

1 foto 3 x 4 atual; 
) Cópia do RG (NÃO SERÃO aceitas cópias de CNH e identidade profissional)

 

da certidão de nascimento ou da certidão de casamento; 
) Cópia do diploma de graduação ou do certificado (certidão) de colação de grau;

) Cópia do histórico escolar da graduação; 
) Comprovante de residência (em nome próprio, do conjugue, pai e mãe ou por

meio do contrato de aluguel). 
) Plano de Curso (modelo disponível no sitio do IF Goiano – Câmpus

somente será efetuada de acordo com os documentos exigidos acima, 
o regulamento da Pós Graduação.  

Ivandilson Pessoa Pinto de Menezes 
Coordenador do PPG-CRENAC 

 
 
 
 
 

CÂMPUS URUTAÍ 
-GRADUAÇÃO 

GRADUAÇÃO EM CONSERVAÇÃO DOS 
RECURSOS NATURAIS DO CERRADO 

ALUNOS REGULARES PPG-

nos dias e horários estabelecidos pelo 

Obs: Os discentes deverão apresentar originais dos documentos citados no item 2 para autenticação 

) Ficha de matrícula com aceite do orientador (modelo disponível no sitio do IF 

pias de CNH e identidade profissional); 

 
) Cópia do diploma de graduação ou do certificado (certidão) de colação de grau; 

pai e mãe ou por 

Câmpus Urutaí); 

de acordo com os documentos exigidos acima, conforme 


