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Memo. CORAC S/N°

Sapucaia do Sul, 4 de julho de 201 8.

Aos alunos do curso superior de Engenharia Mecânica do Câmpus Sapucaia do Sul
Assunto: cronograma de rematrículas para 2018/2 – Eng. Mecânica

Prezados alunos:
Para o semestre letivo 2018/2, a escolha das disciplinas será feita
totalmente a partir do sistema Q-Acadêmico (on-line). Não serão aceitos
requerimentos de matrícula ou ajustes solicitados por escrito. Desta forma, tornamse necessários alguns esclarecimentos importantes, os quais todos os alunos devem ter
ciência:
- para ter acesso ao pedido de matrícula em disciplinas on-line, o aluno deve
efetuar a renovação da matrícula, no Q-Acadêmico, que ocorre entre 1º e 15 de julho de
2018. Caso permaneça com a situação “em aberto”, o aluno deverá solicitar a renovação
presencialmente na CORAC até 19/07/2018. O aluno que esteja com a matrícula trancada
e queira retornar em 2018/2 deve solicitar a reabertura de matrícula pessoalmente, na
CORAC, até o dia 19/07/2018, para assegurar a participação já na primeira etapa de
escolha de disciplinas;
- trata-se de uma pré-matrícula, ou seja, a solicitação de uma disciplina,
num primeiro momento, não significa deferimento desta matrícula em definitivo. Ainda que
em dado momento a disciplina conste como aceita no resultado da etapa, a situação final
só será conhecida após findas todas as etapas de reajustes previstas;
- não é obrigatória a participação em todas as etapas. A existência de
várias etapas apenas tem a finalidade de proporcionar ao aluno reajustar a matrícula;
- o aluno que perder a 1ª etapa, poderá participar em etapa posterior,
sujeitando-se às vagas remanescentes;
- o aluno deve sempre verificar o resultado das etapas a partir do
“BOLETIM 2018/2”, ao invés de consultar o resultado do processamento do pedido de
matrícula, o qual é estático e poderá não exibir possíveis ajustes manuais promovidos
pela CORAC;
- a verificação do boletim deve ser feita sempre nos dias em que ocorrem
as etapas posteriores, pois nos dias entre as etapas a CORAC promoverá as
intervenções que se façam necessárias, ou seja, nos dias entre as etapas os dados não
estarão consolidados;
- qualquer alteração desta sistemática que venha a ser necessária será
publicada como retificação.

CRONOGRAMA PARA O CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA MECÂNICA
ETAPA

PERÍODO

PROCEDIMENTO

Renovação de matrícula
para 2018/2

1º a 15 de julho de 2018

Renovação da matrícula on-line
(Q-Acadêmico) - Obrigatório

1ª etapa

21 e 22 de julho de 2018

2ª etapa

24 de julho de 2018

3ª etapa

26 de julho de 2018

4ª etapa

28 e 29 de julho de 2018

Solicitação de matrícula nas disciplinas
obrigatórias e nas eletivas, on-line
(Q-Acadêmico)
Solicitação de reajustes gerais
(Q-Acadêmico)
Solicitação de reajustes gerais
(Q-Acadêmico)
Solicitação de reajustes gerais
(Q-Acadêmico)

Caso novas etapas de ajustes sejam necessárias, as datas das mesmas serão
publicadas posteriormente.

Caso ocorram problemas de acesso ao Q-Acadêmico (login ou senha),
entrar em contato com a CORAC.

Cordialmente,
MARCELO SALVI
Coordenador de Registros Acadêmicos
IFSul – Câmpus Sapucaia do Sul

