DEPARTAMENTO DE ENSINO
Av. Copacabana, 100 – Piratini – CEP 93216-120
Sapucaia do Sul, RS
Fone/fax (51) 3452-9200 – ensino@ensino@sapucaia.ifsul.edu.br

Engenharia Mecânica – Oferta de disciplinas nas Férias
Visando oportunizar aos estudantes de Engenharia Mecânica uma possibilidade de recuperar
disciplinas atrasadas e/ou adiantar disciplinas, o IFSUL campus Sapucaia do Sul estará ofertando sete
(07) disciplinas entre janeiro e fevereiro de 2020, além de uma revisão de conteúdos de Física I.
As disciplinas e os horários disponíveis podem ser conferidos no seguinte endereço:

https://drive.google.com/file/d/125_5sFHQ0zvvMNedtJ3zjATYgGhq5yxK/view?usp=sharing

A partir de uma solicitação do Diretório Acadêmico, que representa os estudantes do curso,
esta havendo este esforço da Coordenação de Curso, Registros Acadêmicos, Departamento de Ensino
e os professores que atuarão nas disciplinas para que esta oportunidade ocorra. Neste sentido,
solicitamos aos estudantes interessados e que tem as condições de cursar as disciplinas neste período
que aproveitem a oferta e sejam comprometidos com as aulas, pois será um esforço concentrado de
todos.
As disciplinas serão válidas para o primeiro semestre de 2020, portanto quem cursa-las, se
precisar do resultado delas para se matricular em outras neste período, terá que fazer solicitação de
quebra de pré-requisito no inicio do ano letivo.
Estudantes interessados deverão manifestar seu interesse, preenchendo o formulário abaixo e
depois deverão vir no primeiro dia de aula e requerer matrícula. As condições para obter aprovação
nas disciplinas de férias são as mesmas do regular, ou seja, atingir o rendimento mínimo de notas e
frequência.
Caso a disciplina requeira algum pré-requisito para ser cursada, o estudante deve solicitar
quebra de pré-requisito no dia 06/01/2020 e na situação de não haver esta quebra de pré-requisito, a
disciplina não será validade, independente do resultado obtido pelo estudante no cumprimento da
mesma.
Para manifestar interesse em cursar alguma das disciplinas, preencha o link abaixo até dia
02/01/2020:
https://forms.gle/iVxfEd8N3su1CRZH9
Dúvidas, contatar o Departamento de Ensino: ensino@sapucaia.ifsul.edu.br

