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Memo. CORAC S/N°

Sapucaia do Sul, 2 de dezembro de 2019.

Aos alunos do Câmpus Sapucaia do Sul
Assunto: cronograma de rematrículas para 2020/1.
(Todos os cursos)
Senhores alunos: seguem as informações sobre as rematrículas para o
período letivo 2020/1. Com a recente adoção do sistema SUAP pelo IFSul, elaboramos
um plano de migração gradual dos cursos. O curso de Administração migrou para o novo
sistema no início do semestre letivo 2019/2. O curso de Engenharia Mecânica será
migrado neste intervalo entre 2019/2 e 2020/1. Os cursos integrados diurnos permanecem
no Q-Acadêmico no ano letivo de 2020, com migração prevista para o intervalo 2020 2021. Desta forma, solicitamos especial atenção às informações abaixo.
1) RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA:
Eventos, Informática, Plásticos, Mecânica e Engenharia Mecânica:
A solicitação de renovação de matrícula para o período letivo 2020/1
estará disponível de 1º a 15 de dezembro de 2019, no sistema Q-Acadêmico, no item
“renovação de matrícula”. 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!
Administração:
A solicitação de renovação de matrícula para o período letivo 2020/1
estará disponível de 1º a 09 de fevereiro de 2020, no sistema SUAP, no item “faça sua
matrícula online”. No novo sistema, os alunos deverão também escolher sua turma,
disciplinas e dependências, portanto, recomendamos fortemente a leitura do manual do
aluno do SUAP, especialmente nas páginas 10, 11, 12 e 13, onde há informações sobre a
renovação da matrícula e escolha das turmas, disciplinas e dependências. O manual está
disponível no link: http://www.ifsul.edu.br/images/documentos/Manual_de_Alunos_Suap-Edu.pdf
O Suap possui uma nova forma de nomenclatura de turmas, no seguinte
padrão: “20201.4.SS.ADM_F.1N”. A parte inicial (20201) corresponde ao período letivo,
no caso, 2020/1. O próximo item (4) corresponde ao período da matriz do curso, neste
caso, turma do 4º semestre. Em seguida, vem o código do curso (SS.ADM_F) e, por fim, o
número da turma (1) e o turno (N).
A tabela abaixo poderá ser utilizada para facilitar a escolha da sua turma
correta:

TURMA
1F(1G)
1F(1H)
2F
3F
4F
5F
6F

NOMENCLATURA NO SUAP
20201.1.SS.ADM_F.1N
20201.1.SS.ADM_F.2N
20201.2.SS.ADM_F.1N
20201.3.SS.ADM_F.1N
20201.4.SS.ADM_F.1N
20201.5.SS.ADM_F.1N
20201.6.SS.ADM_F.1N

Os alunos que não efetuarem a renovação da matrícula no prazo
estabelecido acima ficarão com a sua situação “em aberto”, caracterizando evasão,
portanto, atenção!
PARA TODOS OS CURSOS: Os alunos que estejam com a matrícula
trancada e queiram retornar em 2020/1 deverão solicitar a reabertura de matrícula
pessoalmente, na CORAC, até o dia 27/01/2020. Aqueles que desejarem solicitar o
trancamento do semestre 2020/1 deverão solicitar pessoalmente, na CORAC, até o dia
17/02/2020.
2) PEDIDO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS (Eventos, Informática,
Plásticos, Mecânica 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 2020/1.
Para os alunos dos cursos integrados (Eventos, Informática, Plásticos e
Mecânica), 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. Estes
cursos realizarão o pedido de matrícula em disciplinas no sistema Q-Acadêmico.
Os alunos do curso superior de Engenharia Mecânica realizarão o pedido
de matrícula em disciplinas no sistema SUAP. Em virtude da migração que ocorrerá, o
cronograma com as datas dos pedidos de matrícula nas disciplinas e demais informações
para realização do 1º acesso ao novo sistema, bem como quaisquer avisos que sejam
necessários serão publicados no site do Câmpus, portanto, os alunos deverão
acompanhar as publicações em nosso site diariamente. Para a realização do 1º acesso, o
aluno receberá um e-mail de confirmação enviado pelo sistema SUAP, no e-mail
atualmente cadastrado em nosso sistema, contudo, nos e-mails de domínios @hotmail,
@live, @msn e @outlook, a mensagem enviada pelo SUAP pode não ser recebida, ou
pode ser classificada como spam, portanto, deve ser verificada a pasta “spam” ou “lixo
eletrônico”. Em caso de problemas para acessar o sistema SUAP após a migração,
os alunos devem contatar a CORAC o mais rápido possível.
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

