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REQUERIMENTOS DIVERSOS
Pedidos de aproveitamento de estudos,
avaliação em 2ª chamada, prova de
suficiência, etc, devem ser realizados na
Coordenação de Registro Acadêmico e
Cadastro Institucional (RACI). Os formulários
estão disponíveis em:

http://www.ifc-riodosul.edu.br/site/secretaria/

formularios/cursos-superiores/

REMATRÍCULA
Deve ser realizada pelo estudante, a cada
semestre,   dentro dos prazos do calendário
acadêmico, no Portal Discente do SIGAA.

ESTÁGIOS
Todo estágio vinculado ao IFC, seja ele
curricular ou não, deve passar pelo CIEC na
Coordenação de Extensão, Estágio e Egressos
(CEEE). E-mail:  extensao.riodosul@ifc.edu.br

ACESSO À REDE E WIFI
O login será criado pela TI no formato

nome.sobrenome após o início das aulas

ATESTADO DE MATRÍCULA E FREQUÊNCIA
Devem ser emitidos pelo próprio estudante no
Portal Discente do SIGAA. Estes documentos
possuem código de verificação, o que dispensa
assinatura.

REPROGRAFIA
As fotocópias e impressões são feitas no Setor
de Reprografia. 

E-mail: reprografiasede.riodosul@ifc.edu.br 

BIBLIOTECA
Para o empréstimo de livros é necessário um
cadastro realizado pelo próprio estudante, na
Biblioteca, no ato do primeiro empréstimo.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Para conhecer acesse:
http://estudante.ifc.edu.br/ ou contate o Setor
de Serviço Social, junto ao SISAE.

HORÁRIO DAS AULAS
De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das
13h15 às 17h15; 

O horário das aulas é divulgado nos murais e em:

http://www.ifc-riodosul.edu.br/site/ Ensino > CGE
>  Horário das Aulas

COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO (CGE)
cge.riodosul@ifc.edu.br | (47) 3531-3778

 

SERVIÇO INTEGRADO DE SUPORTE E
ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL (SISAE)
sisae.riodosul@ifc.edu.br | 47-3531-3748

 

COORDENAÇÃO DE REGISTRO ACADÊMICO
E CADASTRO INSTITUCIONAL (RACI)
registroacademico.riodosul@ifc.edu.br

raci.ifc-riodosul.edu.br  |  (47) 3525-8602 

ESTÁ COM DÚVIDA?

AUTOCADASTRO PORTAL DISCENTE
(SISTEMA SIGAA) EM 3 PASSOS

 

  1. ACESSE: http://sig.ifc.edu.br/sigaa/

  2. Clique em CADASTRE-SE

3. PREENCHA OS DADOS DO FORMULÁRIO

Utilize o número de matrícula recebido.

Crie o usuário no formato nome.sobrenome
Para concluir, clique em CADASTRAR
** Todos os dados devem ser iguais àqueles
informados no ato da matrícula.

REFEITÓRIO

Horário do Almoço: 12h às 13h.

*É proibido adentrar ao refeitório com roupas
de atividade prática (sujas) e botas.

mailto:extensao.riodosul@ifc.edu.br

