
 

ATENÇÃO!!! 

Renovação de Matrícula 2018  

CCUURRSSOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  ((IInntteeggrraaddoo  ee  EEJJAA)) 

Período: 05 a 16 de fevereiro de 2018 
  

 Para alunos aprovados em todas as disciplinas, as matrículas serão 

renovadas exclusivamente pela internet. 

 

 As renovações serão presenciais para alunos com reprovação ou 
dependência, sendo necessária a presença dos pais/responsáveis na CORAE, 
no período de 05 a 16 de fevereiro de 2018, conforme horário de 
funcionamento do câmpus.  
 
 Para renovar a matrícula pela internet, o aluno deverá acessar o seguinte 

endereço: http://academicoweb.ifg.edu.br/, fazer o login no sistema Q-Acadêmico Web 

do IFG e clicar na opção Renovação de Matrícula. 

 

OBS: A renovação de matrícula é OBRIGATÓRIA para quem deseja cursar o ano letivo de 2018. 

Como acessar o sistema Q-Acadêmico web e efetuar a renovação? 
 Para ativação, alteração ou recuperação de senha: 
 Acessar o endereço: http://suap.ifg.edu.br; 
 Fazer login digitando o seu número de matrícula e senha (para o primeiro acesso use 

ifg.(número do cpf do usuário) Exemplo: ifg.00000000000; 
 Caso o usuário não consiga acessar com a senha acima, é necessário realizar os 

procedimentos abaixo para ativação da conta e definição de nova senha: 
 1. Acesse o SUAP: http://suap.ifg.edu.br 
 2. Clique no link: Solicitação de Mudança de Senha; 
 3. Informe o login (matrícula do aluno) e CPF, insira o código de segurança da imagem; 
 4. Ao término do processo, um link para definição de nova senha será enviado para o seu e-
 mail cadastrado (No caso de aluno que não tenha email, ou o mesmo esteja incorreto, deverá 
 solicitar a mudança do mesmo através do "Pedido de alteração de dados cadastrais" no Q-
 Acadêmico e enviar um email para corae.anapolis@gmail.com informando esta solicitação). 
 5. A senha deve ter no mínimo 8 dígitos com pelo menos três das seguintes características: 1 
 maiúscula, 1 minúscula, 1 numérica, 1 caractere especial; 

http://academicoweb.ifg.edu.br/
http://suap.ifg.edu.br/

