
CALENDÁRIO     DE     MATRÍCULAS     -     CAMPUS   PETROLINA ZONA RURAL   
1º     SEMESTRE     DE     2019  

MATRÍCULAS DE ALUNOS DA CASA PERÍODO 

CURSO  MÉDIO-INTEGRADO:  AGROPECUÁRIA (matrícula  presencial  com  o
comparecimento do responsável legal) 

07 e 08/03/2019

CURSOS SUBSEQUENTES –  AGRICULTURA, ZOOTECNIA, AGROINDÚSTRIA 11 e 12/03/2019

CURSOS SUPERIORES – AGRONOMIA E VITICULTURA 11 e 12/03/2019

Mobilidade Acadêmica- 14 e 15/03/2019

AJUSTE DE MATRICULA  (caso seja observada a necessidade de correções ou de
matrícula  em alguma  disciplina  que  o  aluno  tenha  deixado  de  realizar  no  período
próprio)

20 a 22/03/2019

Os procedimentos de matrícula descritos serão realizados pela internet conforme calendário acima. Os alunos que não conseguirem ,

favor procurar a  Secretaria de Controle Acadêmico do Campus no horário das 08 às 12h,  pelo próprio aluno ou por terceiros, neste

caso por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório, após esta data segue horário normal de expediente da secretaria.

 

TODAS AS TURMAS PODERÃO REALIZAR MATRÍCULA ON-LINE NO PERÍODO
DE 07 a 12/03/2019.

RETORNO AS AULAS 20/03/2019
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PROCEDIMENTOS PERÍODO

SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE CURSO 20/03 a 20/04/2019

APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS PARA O SEMESTRE 2019.1

De acordo com a Organização Didática:  Art. 74 a 77, Seção IV , Capítulo VI
20 a 22/03/2019

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

De acordo com a Organização Didática: Art. 78 a 94, Capítulo VI, Seção V.
20 a 29/03/2019

SOLICITAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CURSO - PARA O 2º SEMESTRE DE 2019 20/03 a 18/04/2019

CANCELAMENTO DE DISCIPLINAS (somente a partir do 2º semestre/módulo letivo, desde
que não esteja em situação de dependência em disciplina do 1º semestre/módulo letivo, e/ou mais
de duas disciplinas do curso).  De acordo com a Organização Didática: Art. 121.

20/03 a 18/04/2019
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As matrículas  pela  internet  (online)  deverão  ser  realizadas  acessando  o  seguinte  endereço  eletrônico:  https://sage.zonarural.ifsertao-
pe.edu.br/ Para efetivar a matrícula pela internet deverão ser informados  senha  e  login,  os quais podem ser obtidos na Secretaria de
Controle Acadêmico do Campus durante o horário de expediente.

Atenção Aluno (a), fique ligado(a)!

Dica: Antes de fazer a sua matrícula, confira sempre as sequências das disciplinas que pretende cursar (Disponíveis nos horários).

Mas afinal, o que é sequência?
Toda disciplina possui um nome e uma sequência no sistema SAGE Exemplo: Língua Portuguesa, sequência 17.1.1 sequência, portanto, é
uma numeração que indica o ano, o semestre e o turno em que a disciplina será ofertada, conforme podemos ver abaixo:

                                                                   19.                                      1                              1

Ano 2018 1º Semestre Turno da manhã

Confira a seguir todas as sequências possíveis para o semestre 2019.1 e evite erros na sua matrícula:
Disciplina regular ofertada no turno da manhã: 19.1.1
Disciplina regular ofertada no turno da tarde: 19.1.2
Disciplina regular ofertada no turno da noite: 19.1.3
Disciplina extra ofertada no turno da manhã: 19.1.4
Disciplina extra ofertada  no turno da tarde: 19.1.5
Disciplina extra ofertada no turno da noite: 19.1.6

ATENÇÃO: O aluno jamais deverá matricular-se em sequência com terminação ‘‘0’’ (Esta sequência embora possa
aparecer como disponível no sistema SAGE, é inválida).

https://sage.zonarural.ifsertao-pe.edu.br/
https://sage.zonarural.ifsertao-pe.edu.br/

