AJUSTE DE MATRÍCULAS – APNP
06 A 11 DE OUTUBRO
Prezados estudantes do Câmpus Sapucaia do Sul:
Teremos, em breve, a retomada do calendário letivo 2020, com a oferta das
disciplinas na forma de APNP (Atividades Pedagógicas Não Presenciais). Deste modo,
divulgamos o horário das disciplinas que passará a vigorar a partir do reinício das
atividades. Como a escolha das disciplinas já havia sido realizada pelos estudantes
em fevereiro, com a nova formatação dos horários que passará a vigorar, pode ser
necessária a realização de ajustes de matrícula nas disciplinas. Assim, serão
disponibilizadas novas etapas de ajustes de matrículas, nos sistemas Q-Acadêmico e
SUAP, conforme cronograma:
Cursos Técnicos diurnos (Eventos, Informática, Plásticos e Mecânica)
- dias 6 à 11 de outubro de 2020 – Sistema Q-Acadêmico
Os estudantes dos cursos integrados poderão REMOVER disciplinas em que estejam
matriculados e que, por alguma razão, não possam cursar na forma de APNP. O
horário existente no sistema (horário do início do semestre) não deverá ser levado
em conta, devendo ser considerado o horário das APNP.
Como todo o calendário foi reorganizado, é possível que haja conflitos na oferta das
disciplinas em relação a sua matrícula, avaliem com atenção o cronograma de oferta
e caso identifique problema, contate a coordenação de curso. Importante destacar
que as Diretrizes das APNP estabelecem o limite de 05 atividades de ensino (no caso,
disciplinas) simultâneas aos estudantes.
Em caso de dúvida, contatar a Coordenação de seu curso.
Eventos: coordeventos@sapucaia.ifsul.edu.br
Informática: coordinfo@sapucaia.ifsul.edu.br
Mecânica: coordtecmec@sapucaia.ifsul.edu.br
Plásticos: coordplast@sapucaia.ifsul.edu.br
Curso Técnico em Administração EJA/EPT
Os estudantes da Administração que desejarem ajustar suas matrículas deverão
contatar a Coordenação do Curso até o dia 11 de outubro de 2020, através do e-mail
coordproeja@sapucaia.ifsul.edu.br com nome completo e número da matrícula,
especificando qual disciplina (com o nome da matriz curricular) pretende incluir ou
retirar da matrícula.
Engenharia Mecânica
- dias 6 à 11 de outubro de 2020 – Sistema SUAP
Em virtude de limitações no sistema SUAP, os alunos que desejarem REMOVER a
matricula em alguma disciplina devem solicitar o cancelamento, via requerimento
online do SUAP, como já ocorreu nas matrículas do início do semestre. O horário

existente no sistema (horário do início do semestre) não deverá ser levado em conta,
devendo ser considerado o horário das APNP.
Como todo o calendário foi reorganizado, é possível que haja conflitos na oferta das
disciplinas em relação a sua matrícula, avaliem com atenção o cronograma de oferta
e caso identifique problema, contate a coordenação de curso:
coordengmec@sapucaia.ifsul.edu.br. Importante destacar que as Diretrizes das
APNP estabelecem o limite de 05 atividades de ensino (no caso, disciplinas)
simultâneas aos estudantes, situações especificas serão analisadas pela Coordenação
de curso.
Curso de Pós-Graduação em Educação
Os estudantes da Pós-Graduação em Educação que desejarem ajustar suas matrículas
deverão contatar a Coordenação do Curso até o dia 11 de outubro de 2020, através
do e-mail pesquisa@sapucaia.ifsul.edu.br com nome completo e número da
matrícula, especificando qual disciplina (com o nome da matriz curricular) pretende
incluir ou retirar da matrícula.
Trancamento da matrícula
Conforme texto das Diretrizes das APNPs:
“Art. 11. Se, de forma extraordinária, persistir a impossibilidade de o(a) estudante
maior de idade acompanhar as APNP, desde que a formalização da justificativa seja
devidamente protocolada, deverão ser garantidos os direitos acadêmicos,
permitindo o trancamento de matrícula, mesmo no primeiro período letivo,
para todos os cursos regulares.”.
Assim, os alunos que desejarem efetuar o trancamento da matrícula, estando de
acordo com o disposto nas Diretrizes, deverão entrar em contato com a CORAC para
verificar os procedimentos necessários, através do e-mail
corac@sapucaia.ifsul.edu.br
Recomenda-se agendar prévia conversa com a coordenação de curso também para
analisar os impactos da decisão.
Onde vejo o cronograma de oferta das APNP?
https://drive.google.com/drive/folders/1MvrmubxwJPvPoqngemhyM8gFmaZHnSKm?
usp=sharing
Manuais dos sistemas acadêmicos:
- SUAP - Manual do aluno:
http://www.ifsul.edu.br/images/documentos/Manual_de_Alunos_Suap-Edu.pdf
- SUAP - Manual Pais/responsáveis:
http://www.ifsul.edu.br/images/documentos/Manual_de_Pais_Suap-Edu.pdf
- Q-Acadêmico – Manual do aluno:
http://200.19.248.10:8002/corac/Q-Academico%20-%20Manual-Academico-3.0-WebAluno.pdf
- Q-Acadêmico – Pedido de matrícula WEB:
http://200.19.248.10:8002/corac/Q-Academico%20%20Manual_de_Pedido_de_Matricula_Web.pdf

