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Informações iniciais
Esta funcionalidade tem por objetivo, realizar a pré-matrícula online do candidato aprovado e
convocado em Processo Seletivo.

Passo a passo
PASSO 1
Para iniciar sua pré-matrícula online acesse o site suap.ifro.edu.br
Clique na opção Pré-matrícula, como demonstrado na imagem abaixo

PASSO 2
Informe seu número de inscrição e o e-mail usado na inscrição
Clique na opção Não sou um robô
Clique no botão Enviar

PASSO 3
Acesse seu e-mail
Clique em Link de acesso para realizar a pré-matrícula

PASSO 4
Após acessar o ambiente de pré-matrícula, clique no botão Preencher Informações.

PASSO 5
Preencha as informações solicitadas e clique no botão Salvar.

PASSO 6
Após preencher suas informações, clique na guia Documentos do Candidato.

PASSO 7
Na guia "Documentos do Candidato" você irá visualizar os documentos que deverão ser enviados
para o processo de pré-matrícula online;
Para enviar um documento basta clicar no botão Adicionar Documento que fica em frente ao
documento que deve ser enviado.
Para imprimir a ficha de matrícula é só acessar o portal de seleção CLICANDO AQUI.

PASSO 8
Clique no botão Escolher arquivo, demonstrando pela Seta 1;
Escolha o arquivo desejado e anexe;
Clique no botão Salvar, demonstrado pela Seta 2;
Repita esse procedimento até anexar TODOS os documentos necessários.

PASSO 9
Após enviar todos os documentos, clique no botão Concluir Pré-Matrícula.

PASSO 10
Após concluir sua pré-matrícula você verá a confirmação do envio dos documentos;

Agora é só acompanhar sua solicitação nos canais oficiais de comunicação!
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