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Orientações aos candidatos sobre a
Pré-matrícula on-line

Prezado candidato,
você sabe o que é a Pré-matrícula online?

É uma etapa indispensável e necessária; portanto não deixe de fazer.

Ela consiste no processo de envio da documentação pelo candidato, 
por meio do sistema SUAP, e na análise desta documentação pela Co-
missão de Matrícula do IFRO.

Esses procedimentos são o que chamamos de Pré-matrícula.

Atenção, pois não se pode perder o prazo.

Fique atento às orientações nesse tutorial e também as exigências que es-
tão descritas no edital. Isso porque: 

Caso os documentos inseridos não estejam de acordo com o solici-
tado no edital, o candidato terá oportunidade de corrigir dentro do 
período citado no cronograma.

Após a análise e validação dos documentos, aí sim, o candidato será 
matriculado.  

Consulte os prazos atualizados na página do processo seletivo 
e no edital mais recente.
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Ao veri car seu nome na lista de convocação da chamada, você deve 
seguir os seguintes passos para efetuar sua Pré-matrícula on-line:

1º Passo

Imprimir a cha de matrícula disponível no portal de seleção localizado junto ao edital, 
preencher os dados solicitados e assinar de próprio punho. O documento deverá ser 
anexado, frente e verso, TODAS as páginas. 

Link da Ficha de Matrícula: https://bit.ly/IFROfichamatricula
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2º Passo

Acessar o sistema através do link 
clicar em pré-matrícula, colocar o número da inscrição e o e-mail cadastrado no 
processo seletivo, marcar “não sou um robô” e enviar. Deverá aparecer a seguinte infor-
mação na barra superior: Convocação encontrada. Acesse seu e-mail e siga as instru-
ções para realizar sua pré matrícula.

https://suap.ifro.edu.br/processo_seletivo/convocado/
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Caso apareça a informação abaixo: Convocação não encontrada. Por favor, ver que 
se os dados informados estão corretos.  Provavelmente seu e-mail pode estar diferente 
do cadastrado, então entre em contato pelo e-mail pscgra@ifro.edu.br para veri ção.

3º Passo

Acesse o seu e-mail e clique no link de acesso como mostr gura abaixo:

Esse E-MAIL no-reply-suap@ifro.edu.br é um e-mail automático que o sistema 
envia ao candidato para informações, não enviem dúvidas e questionamentos 
para ele, pois não haverá respostas.

ATENÇÃO: 
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4º Passo

Ao clicar no link, você será redirecionado para o sistema de pré-matrícula, onde deverá 
preencher os dados complementares clicando no ícone em destaque “Editar Informa-
ções” e ao terminar de preencher os dados, clicar em Salvar. 

ATENÇÃO AO PERÍODO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS,
NÃO DEIXE PARA ÚLTIMA HORA

Observe as informações sobre os prazos na tela do sistema. 
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Depois do preenchimento, vá para a aba “Documentos do Candidato” para anexar os 
documentos solicitados que deverão ser anexados clicando no botão “Adicionar Docu-
mentos”. Os documentos deverão estar em formato PDF ou JPEG, e serem anexados 
cada um com sua descrição, frente e verso quando for o caso; após anexar todos os 
documentos clicar em “CONCLUIR PRÉ-MATRÍCULA”.

Importante: só aparecerá o “CONCLUIR PRÉ-MATRÍCULA” depois de tudo preenchido 
e os documentos anexados.
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Todos os documentos deverão estar legíveis, com frente e verso; caso não estejam, re-
tornarão para que o candidato realize a devida correção, dentro dos prazos estipulados.

“É de plena responsabilidade do candidato veri car constantemente o sistema para 
ver se não há algo pendente”. O sistema não noti a o candidato por e-mail de pos-
síveis correções a serem feitas. Caso algum documento seja devolvido para correção, 
aparecerá a informação como na imagem abaixo:

É muito importante que quem atentos quanto à “observação” sobre algum documento 
que seja indeferido; a observação informará o que precisa ser corrigido.

Ter concluído esta etapa de Pré-matrícula não é a con rmação de que se está 
matriculado. Para a matrícula ser efetivada, os documentos serão analisados e 
validados pelo servidor responsável.

ATENÇÃO! 
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Feita a correção, o candidato devolverá os documentos clicando novamente em “Con-
cluir Pré-matrícula”.

Após a correção, concluída a Pré-matrícula, deve-se aguardar nova análise e validação 
dos documentos e a efetivação da matrícula pelo IFRO no curso solicitado.

A matrícula será con rmada ao receber, em seu um e-mail, o Comprovante de Matrí-
cula garantindo sua vaga. Caso veri que que sua matrícula está deferida, mas o com-
provante não chegou em seu e-mail, entre em contato com a Coordenação Geral de 
Registros Acadêmico através do e-mail pscgra@ifro.edu.br.

Para os candidatos da ampla concorrência, os documentos obrigatórios a serem ane-
xados são:

• Ficha de matrícula, Histórico Escolar ou Boletim O cial que contenham as notas, 
documento de Identi ação que tenha a naturalidade, CPF, comprovante de resi-
dência com CEP, que deverá ser dos últimos três meses antes da matrícula, em 
nome do aluno ou membro do grupo familiar, foto 3x4 e comprovante das notas 
lançadas no processo seletivo (histórico escolar, boletim o cial, certi ado ENEM, 
provão ou ENCCEJA).

OBSERVAÇÃO: Caso o candidato ainda não esteja em posse do Histórico Escolar no 
período da matrícula, será aceito um boletim o cial, contendo as notas informadas no 
Processo Seletivo, assinado e carimbado pela escola de origem; e o candidato terá 
um prazo de trinta dias para enviar para a CRA do campus, onde concorre a vaga, o 
Histórico Original, acompanhado do formulário de envio.

Para os candidatos cotistas, além da documentação descrita acima, deverá ser incluso 
também, os documentos abaixo, de acordo com a cota:

• Comprovação de renda: Ficha de composição da renda familiar preenchida e assi-
nada em PDF. Para cada integrante da família (inclusive o candidato), deve-se apre-
sentar um documento de identi ação e os documentos de comprovação da renda 
informada, conforme a listagem de documentos do Anexo VIII do Edital. Nos casos 
de integrantes menores de idade que não possuem renda, apresentar somente o 
documento de identi ação deste. 

É de extrema importância que o candidato que acompanhando o Sistema a 
partir do primeiro dia de envio dos documentos, pois a avaliação acontecerá 
continuamente, a começar do primeiro dia do cronograma, e se houver algum 
documento a ser corrigido, a correção poderá ser realizada desde o início e não 
apenas no período descrito no cronograma como “Período de Reti ação”.

LEMBRE-SE! 

SOBRE OS DOCUMENTOS:
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• Comprovação de PcD: Laudo Médico.

• Comprovação de estudos realizados em escola pública: Histórico Escolar, certi-

• Declaração de etnia (disponível no portal de seleção)

NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS ESCOLARES SEM CARIMBO E 
ASSINATURA OU ALGUMA OUTRA FORMA DE AUTENTICAÇÃO.

ATENÇÃO! 

FIM

ENCCEJA ou EJA dos sistemas estaduais. 

Coordenação geral do PSS 2022/2 e de pré-matrículas:


