DEPARTAMENTO DE ENSINO
Av. Copacabana, 110 – Piratini – CEP 93216-120
Sapucaia do Sul, RS
Fone/Fax (51) 3452-9200 –
ensino@sapucaia.ifsul.edu

Ajuste de Matrículas

Cursos Técnicos de Eventos, Plástico, Informática e Mecânica.
O sistema acadêmico (Q-Acadêmico IFSul) estará aberto para ajuste de matriculas para
estudantes dos cursos técnicos integrados de Eventos, Plástico e Informática a partir do segundo
ano dos seus cursos – em especial, que estejam fora de alguma disciplina que deveriam cursar
neste ano.
O prazo do ajuste será de 06/03 (sexta-feira) há 08/03 (domingo), diretamente pelo sistema, e
será possível solicitar tanto cancelamentos como matriculas em disciplinas, dentro das
orientações abaixo:
•

Para estudantes que necessitem cursar a disciplina de Química II: todos devem se
matricular na disciplina de Química II Extra, que ocorre as quartas-feiras, nos dois
últimos períodos da tarde.

•

Para estudantes que precisam cursar a disciplina de Física I: todos devem se matricula
na disciplina de Física I Extra, que ocorre as quartas-feiras, nos dois primeiros
períodos da tarde.

•

Para estudantes que precisam cursar Matemática I, a prioridade é a própria disciplina
de Matemática I, que ocorre as quartas-feiras e sextas-feiras à tarde.

OBS.: Excepcionalmente foram abertas algumas vagas nas turmas da manhã, que serão
ocupadas pelos estudantes com maior coeficiente de rendimento acadêmico entre os que
solicitarem no sistema.
Em relação às disciplinas de Inglês, deve-se seguir o seguinte procedimento:
Manhã:

Tarde:

Nível básico:

2I e 3I

Nível básico 1:

2C

Nível Intermediário:

2K e 3K

Nível básico 2:

2L e 3L

Nível Avançado:

2M e 3M

Nível Intermediário:

2P e 3P

Nível Avançado:

2T e 3T

Outras situações de ajuste devem seguir a orientação repassada pelos coordenadores de curso.
Dúvidas sobre disciplina entre em contato com a coordenação de curso; dúvidas sobre o sistema
entre em contato com a Corac.
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Este documento está disponível em:
http://sapucaia.ifsul.edu.br/professores/!Certificados%20de%20Ensino/

