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Memo. CORAC S/N°

Sapucaia do Sul, 1 de dezembro de 2017.

Aos alunos do Câmpus Sapucaia do Sul
Assunto: cronograma de rematrículas para 2018/1.
(Todos os cursos)
Senhores alunos: seguem as informações sobre as rematrículas para 2018/1.
Para os cursos integrados diurnos e para a Engenharia Mecânica, a rematrícula ocorre em
dois passos.
1) RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA (Todos os cursos):
A solicitação de renovação de matrícula para o período letivo 2018/1 estará
disponível de 1º a 17 de dezembro de 2017, no sistema Q-Acadêmico, no item “renovação
de matrícula”. Este procedimento deve ser feito por todos os alunos, de
todos os cursos. Os alunos que não efetuarem a renovação da matrícula no prazo
estabelecido acima ficarão com a sua situação “em aberto”, e não conseguirão realizar
o pedido de matrícula em disciplinas (item 2), portanto, atenção!
Os alunos que estejam com a matrícula trancada e queiram retornar em 2018/1
deverão solicitar a reabertura de matrícula pessoalmente, na CORAC, até o dia 19/01/2018.
Aqueles que desejarem solicitar o trancamento do semestre 2018/1 deverão solicitar
pessoalmente, na CORAC, até o dia 20/02/2018.
2) PEDIDO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS (Eventos, Informática,
Plásticos e Engenharia Mecânica):
Os alunos dos cursos que possuem regime de matrícula por disciplinas, além
da renovação de matrícula, deverão realizar, também, a matrícula nas disciplinas para
2018/1.
Para os alunos dos cursos integrados (Eventos, Informática e Plásticos), será
publicado no site do Câmpus, em breve, o cronograma com as datas e as demais
orientações que devem ser seguidas para a escolha das disciplinas.
Os alunos do curso superior de Engenharia Mecânica devem aguardar o
cronograma específico para este curso, que será publicado em breve no site do Câmpus.
Alunos cujos nomes não constarem no diário de classe não serão
admitidos em sala de aula até que se regularize a situação.
O ALUNO QUE NÃO RENOVAR A MATRÍCULA OU QUE NÃO SE
MATRICULAR EM NENHUMA DISCIPLINA PERDE A VAGA, PORTANTO, ATENÇÃO!!
Cordialmente,
MARCELO SALVI
Coordenador de Registros Acadêmicos
IFSul – Câmpus Sapucaia do Sul

