
Prezados estudantes da EAD do IFPE, 

 

essa mensagem segue com informações importantes com relação à matrícula: 

 

 

1)  Os estudantes dos Cursos LMAT e LGEO, das turmas com entrada em 2015.1, que CONCLUÍRAM O 

CURSO em 2018.2, inclusive AACC, deverão aguardar comunicação da Coordenação Geral de Controle 

Acadêmico a respeito da COLAÇÃO DE GRAU; 

 

2) Os estudantes dos Cursos LMAT, LGEO, TGA, das demais turmas, que CONCLUÍRAM O CURSO em 

2018.2, inclusive AACC (exceto TGA), deverão solicitar COLAÇÃO DE GRAU, via requerimento, no Polo ou 

por E-mail (neste caso, encaminhar o requerimento para o endereço eletrônico 

requerimentos.cgca@ead.ifpe.edu.br); 

 

3)  Os estudantes que ainda estão em curso, e que tenham Componente Curricular em oferta em 2019.1, 

deverão MATRICULAR, ou, se necessário, SOLICITAR TRANCAMENTO DE MATRÍCULA; 

 

4) Os estudantes que ainda estão em curso, mas que não tenham Componente Curricular em oferta em 

2019.1 que possam cursar, deverão solicitar MATRÍCULA VÍNCULO (neste caso, encaminhar o requerimento 

para o endereço eletrônico requerimentos.cgca@ead.ifpe.edu.br); 

  

5) Os estudantes que ainda estejam em curso, e que não matricularem, trancarem matrícula, ou solicitarem 

matrícula vínculo, dentro do prazo estipulado no Calendário Acadêmico DEaD – 2019.1, perderão o vínculo 

com a Instituição (EVASÃO, ABANDONO DE CURSO); 

 

6) Conforme Organização Acadêmica Institucional, o estudante deve cuidar para manter seu vínculo com a 

Instituição ao longo do curso, a cada semestre, por meio de Matrícula, de Trancamento de Matrícula, ou de 

Matrícula Vínculo, conforme as datas previstas no Calendário Acadêmico, caso contrário, incorrerá em Evasão. 

 

7) Os calendários acadêmicos e outras informações oficiais sempre serão postadas no portal da EaD/IFPE 

(http://portal.ifpe.edu.br/campus/ead); 

 

8) Ressaltamos que o estudante que NÃO SOLICITAR Matrícula, Trancamento de Matrícula, ou Matrícula 

Vínculo, no semestre e conforme as datas previstas no Calendário Acadêmico e indicadas acima, estará 

Evadido/a; 

 

9) Em caso de dúvidas, entrar em contato com o controle acadêmico da DEaD pelo telefone 3878-4771 ou pelo 

endereço eletrônico requerimentos.cgca@ead.ifpe.edu.br . 

 

  

 

Datas e Períodos de Matrícula (Calendário Acadêmico): 

  

         04 a 06 de fevereiro: Solicitação de Matrícula via web – Q-Acadêmico (prazo já encerrado); 

         08 e 09 de fevereiro: Solicitação de Matrícula para Retardatários via web – Q-Acadêmico; 

         11 e 12 de fevereiro: Solicitação de Matrícula para estudantes que tiveram problema com o 

Q-Acadêmico via requerimento, no Polo ou por E-mail (neste caso, encaminhar o requerimento 

assinado e digitalizado para o endereço eletrônico requerimentos.cgca@ead.ifpe.edu.br);  

  

Observação:    Esse e-mail tem a finalidade exclusiva de informação direcionada aos estudantes da EaD/IFPE 

e não deve ser respondido. 
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