
CALENDÁRIO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 
CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL 

2º SEMESTRE DE 2019 

MATRÍCULAS DE ALUNOS DA CASA PERÍODO

MATRÍCULAS ONLINE *Exceto alunos do curso de Agropecuária. 26 a 30/07/2019

Curso Médio Integrado – Agropecuária 
*Matrícula presencial com o comparecimento do responsável legal

29 e 30/07/19

Matrícula presencial para os Cursos Subsequentes e Superior – 
Zootecnia, Agricultura, Agroindústria, Agronomia e Viticultura.

31/07 a 02/08/2019

Matrícula Mobilidade 08 e 09/08/2019 *Retificado

Ajuste de Matrícula * Apenas aos que já executaram matrícula 12 e 13/08/2019

Início do Semestre 19.2 13/08/2019

Solicitação de Aproveitamento de Disciplinas * Prazo máximo para retorno 
pelas Coordenações de Curso de até 60 dias, conforme Resolução nº40, de 19 de 
Dezembro de 2016.

13 a 16/08/2019

Solicitação de Avaliação de Competência *Prazo máximo para retorno pelas 
Coordenações de Curso de até 60 dias, conforme Resolução nº40, de 19 de Dezembro 
de 2016. 

13 a 23/08/2019

Solicitação de Trancamento de Curso 13 a 27/08/2019

Solicitação de Cancelamento de Disciplinas 13/08 a 11/09/2019 *Retificado

Solicitação para Reintegração de Curso 13/08 a 11/10/2019 *Retificado

Os procedimentos de matrículas online descritos serão realizados pela internet conforme calendário acima. Os alunos que não conseguirem 
efetivar a matrícula online deverão procurar a Secretaria de Controle Acadêmico do Campus no horário das 08:30 às 12 h e das 13:00 às 16:30 .
As disciplinas do 1º período de todos os cursos estarão indisponíveis para a matrícula online dos alunos da casa. Esses alunos terão de efetuar 
matrícula presencial para estas disciplinas. Isso se dá devido as turmas ingressantes estarem incluídas no sistema Suap. 



INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

As matrículas pela internet (online) deverão ser realizadas acessando o seguinte endereço eletrônico: https://sage.zonarural.ifsertaope.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(dois dígitos), o semestre(um dígito) e o turno(um dígito) em que a disciplina será ofertada. 
Ver exemplo abaixo: 

                                         19                    2                   1
                                                                Ano 2019                     2º Semestre              Turno da manhã 

                            Confira a seguir todas as sequências possíveis para o semestre 2019.1 e evite erros na sua matrícula: 

Disciplina Regular no turno Matutino 19.2.1

Disciplina Regular no turno Vespertino 19.2.2

Disciplina Regular no turno Noturno 19.2.3

Disciplina Extra no turno Matutino 19.2.4

Disciplina Extra no turno Vespertino 19.2.5

Disciplina Extra no turno Noturno 19.2.6

Obs: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.ifsertaope.edu.br/

