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Assunto:Assunto: Comunicado dos prazos e procedimentos acadêmicos para o 1º semestre de 2021

         Comunicamos a todos os estudantes veteranos (cursos técnicos e superiores) e  ingressantes (técnicos) os

prazos e procedimentos que devem ser seguidos para solicitações acadêmicas:

Período do 1º semestre de 2021Período do 1º semestre de 2021  - 05/04/2021 a 03/08/2021

30/03 a 11/04 - Período de Rematrícula (Cursos Técnicos e Superiores)30/03 a 11/04 - Período de Rematrícula (Cursos Técnicos e Superiores)

A renovação de alunos regulares deverá ser efetuada diretamente no Suap, acessando o ícone de rematrícula que

estará disponível neste período. Site: suap.ifsuldeminas.edu.br

A renovação para outros vínculos (Estágio, TCC, renovação de trancamento, dependências) deverá ser realizada

pelo site sra.pas.ifsuldeminas.edu.br

30/03 a 30/04 -30/03 a 30/04 -  Período para Trancamento e Destrancamento de Matrícula / Trancamento e Matrícula emPeríodo para Trancamento e Destrancamento de Matrícula / Trancamento e Matrícula em

Disciplinas ou Dependências.Disciplinas ou Dependências.

As solicitações de trancamento e destrancamento deverão ser realizadas pelo site: sra.pas.ifsuldeminas.edu.br.

Consulte a coordenação do curso antes do trancamento ou matrícula em disciplinas e dependências. O

trancamento é válido por 6 meses, podendo ser renovado pelo mesmo período um vez.

30/03 a 30/04 -30/03 a 30/04 -  Período para solicitação de aproveitamento de disciplinas.Período para solicitação de aproveitamento de disciplinas.

O aproveitamento de disciplinas cursadas anteriormente deverá ser solicitado no site sra.pas.ifsuldeminas.edu.br

devendo o solicitante anexar o Histórico anterior com as aprovações e o Plano de Ensino da disciplina cursada.

Em caso de dúvidas entrar em contato pelos e-mails:Em caso de dúvidas entrar em contato pelos e-mails:

Secretaria Acadêmica - secretaria.passos@ifsuldeminas.edu.br

Secretaria de Pós-Graduação/Estágios - serpex.passos@ifsuldeminas.edu.br
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