
DIA 20 A 29/09/2021
NÃO ESQUEÇA

É O PERÍODO PARA VOCÊ,
ESTUDANTE VETERANO DOS CURSOS
REGULARES SEMESTRAIS, FAZER A
RENOVAÇÃO DE  MATRÍCULA NO IFG
CÂMPUS GOIÂNIA OESTE

Veja como é simples e rápido

Evite deixar para
última hora



 PASSO 1
Acesse o Acadêmico Web como
ALUNO



 PASSO 2
Clique em renovação de
matrícula*

*Esse campo é disponibilizado somente no
período destinado a renovação de matrícula.



 PASSO 3
Confirme 

Se você é estudante do Curso Técnico Integrado Em
Enfermagem - EJA, e chegou nessa etapa, já está tudo certo.
Pode curtir ainda o restante da suas férias.

Mas se você é estudante do Curso Superior de Licenciatura
em Pedagogia, tem ainda uma outra etapa: a da escolha das
disciplinas a serem cursadas no próximo semestre.



 PASSO 4

Alunos do Curso de Pedagogia -
Escolha as disciplinas a serem
cursadas 

Volte na página inicial e clique em "Pedidos de Matrícula"



1) No quadro inferior você encontra as disciplinas ofertadas
pela Instituição.
Na coluna "Pedido", clique na disciplina que tem interesse
em cursar;

2) Feito o passo anterior, a disciplina irá para o quadro
superior, de acordo com a ordem da sua escolha;

3) Escolhidas as disciplinas, é só clicar no botão "Salvar".



Não possuir pré-requisito cumprido;
Não existência de vagas suficientes;
Houver choque de horários;
For disciplina em que você já está matriculado/a;
For disciplina em que você já obteve aprovação.

O seu pedido de matrícula em uma disciplina será negado
após o processamento dos pedidos de Matrícula, se:

Não esqueça que é sempre necessário clicar no botão
"Salvar" para registrar o seu pedido de matricula. 

Você não precisa ficar salvando o pedido a cada nova
inclusão de diário na lista de selecionados, mas você precisa
lembrar de salvar a sua nova lista pelo menos antes de sair
desta tela.

Alterações feitas na lista de disciplinas selecionadas, bem
como na prioridade dada aos diários escolhidos que não
foram salvas não terão validade durante o processamento de
todos os pedidos de matrícula feitos.

Mesmo após ter feito o seu pedido de matrícula e talvez até
saído do Q-Acadêmico Web você poderá a qualquer tempo,
dentro do prazo de ocorrência do pedido de matrícula já
divulgado pela sua instituição, entrar novamente no sistema
e realizar mudanças no seu pedido de matrícula, lembrando-
se sempre de que é necessário clicar no botão ‘Salvar’ para
tornar válido o novo pedido. O último pedido salvo é o que
será levado em consideração no processamento dos pedidos
de matrícula feitos.

Atenção:

O mínimo de disciplinas que deverá cursar são 03 (três) e não
há número máximo, desde que não haja conflito de horários
das aulas.

As disciplinas escolhidas aparecerão no seu horário de aulas
somente após o processamento dos pedidos de matrícula -
assim que for encerrado o período da renovação de
matrículas.


