
Assunto:  orientação  sobre  trancamento  de  matrícula  no  primeiro  período  letivo  em  razão  da

Pandemia COVID-19 e cancelamento de matrícula em componente curricular no primeiro período

letivo. (Atualizada em 08 de maio de 2020).

A Pró-Reitoria  de Ensino (PROEN),  por  meio  de suas  Diretorias  –  Diretoria  de Ensino

(DIREN),  Diretoria  de  Estatísticas  e  Informações  Acadêmicas  (DEIA)  e  Diretoria  de  Assuntos

Estudantis (DAE), e o Departamento de Ingresso (DEING) têm recebido diversos questionamentos

sobre a interpretação da Resolução CONSUP/IFSC nº 9/2020 e no tocante ao cancelamento de

matrícula em componente curricular no primeiro período letivo.

Desta forma, a presente orientação foi organizada no sentido de auxiliar os Câmpus nas

principais dúvidas, tendo por base o Regulamento Didático-pedagógico do IFSC1 e a Resolução

CONSUP/IFSC nº 9/20202.

1 TRANCAMENTO DE MATRÍCULA NO PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DO CURSO

Inicialmente  é  preciso  ratificar  que  o  processo  acadêmico  denominado  trancamento  de

matrícula é diferente do processo acadêmico cancelamento de matrícula em componente curricular,

razão pela qual, serão tratados em sessões distintas.

O trancamento  de  matrícula  se  aplica  aos  cursos  técnicos  e  superiores,  com regime  de

matrícula seriada ou por componente curricular, podendo ser solicitado a partir do segundo período

letivo, excetuados os casos previstos em lei, o qual pode ser requerido a qualquer momento.

No entanto, dada a decretação de calamidade pública em virtude da Pandemia COVID-19, o

CONSUP, por meio da Resolução CONSUP/IFSC nº 9/2020 autorizou o trancamento de matrícula

no primeiro período letivo dos cursos para o semestre 2020.1. Além disso, prorrogou o período para

solicitação  dos  trancamentos  de  matrícula  por  até  15  dias  letivos  após  o  retorno  das  aulas

presenciais.

Trata-se de uma medida excepcional restrita ao período letivo 2020.1, razão pela qual, não

se fez necessário alterar artigos específicos do RDP, mas sim, flexibilizá-los em caráter temporário.

Assim, para cumprimento desta determinação do CONSUP, faz-se necessário flexibilizar todos os

1 Resolução CONSUP/IFSC nº 20, de 25 de junho de 2018. Disponível em: 
<https://sigrh.ifsc.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf>. Acesso em: 29 abr 2020. 

2  Resolução CONSUP/IFSC nº 9, de 6 de abril de 2020. Disponível em: 
<https://sigrh.ifsc.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf>. Acesso em: 29 abr 2020.
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artigos que limitam ou impedem o trancamento de matrícula no primeiro período letivo.

Dos  critérios  apontados  no  RDP  para  o  trancamento  de  matrícula,  dois  suscitam

esclarecimentos:  data  limite  não  superior  a  25%  do  período  letivo  e  negativa  de  débitos  da

biblioteca.

1.1 Quanto à data limite de 25% do período letivo

A dúvida  recorrente  referente  a  este  ponto,  destina-se  aos  cursos  superiores,  onde  há

expressamente  no  RDP a  afirmação  de  que  “a  data  limite  para  solicitação  de  trancamento  é

equivalente  a  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  período  letivo”.  Assim,  surgiram  algumas

interpretações de que o estudante não poderia solicitar o trancamento em razão de já ter atingido os

25% do período letivo.

No  entanto,  a  própria  Resolução  CONSUP/IFSC  nº  9/2020  traz  em  seu  artigo  4º  a

prorrogação dos prazos para trancamento por até 15 dias após o retorno das aulas presenciais.

Logo, se houve a prorrogação dos prazos, este critério não deve ser aplicado, pois inviabilizaria o

cumprimento da determinação do CONSUP.

1.2 Quanto à negativa de débitos da biblioteca

Está previsto no RDP que para o trancamento de matrícula, o estudante anexará a negativa

de  débito  da  Biblioteca,  de  forma que  não  tenha  em sua  posse  nenhum material  bibliográfico

(patrimônio), bem como débitos provenientes de atraso na devolução de materiais bibliográficos.

Dada a decretação de calamidade pública em virtude da Pandemia COVID-19, entende-se

que os Câmpus, enquanto durar o período de suspensão das atividades presenciais, podem adotar

medida excepcional  e  flexibilizar  o  entendimento no que se refere aos débitos  provenientes  de

atraso na devolução de materiais bibliográficos.

Nesse  sentido,  a  Direção-Geral  de  cada  Câmpus poderá  autorizar  que  o  estudante  com

débitos referentes  à  multa  por  atraso na devolução de material  bibliográfico possa efetivar  seu

trancamento  de  matrícula.  Nota-se  que  o  débito  não  será  abonado  ou  excluído  do  sistema de

gerenciamento de bibliotecas SophiA, pois será somente flexibilizado o momento de sua quitação,

que poderá ocorrer no retorno do estudante ao IFSC.

É  imprescindível  ressaltar  que  tal  medida  de  flexibilização  poderá  ser  autorizada  pela

Direção-Geral  de  cada  Câmpus  no  que  se  refere  aos  débitos  relacionados  às  multas,  não

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60



contemplando material bibliográfico (patrimônio) emprestado.

2  CANCELAMENTO  DE  MATRÍCULA  EM  COMPONENTE  CURRICULAR  NO

PRIMEIRO PERÍODO LETIVO

O processo acadêmico de cancelamento de matrícula em componente curricular se aplica

somente  aos  cursos  técnicos  e  superiores  com regime de  matrícula  por  componente  curricular.

Portanto, não se destinam aos cursos com regime de matrícula seriada.

Mesmo sendo um processo acadêmico distinto do trancamento de matrícula, o qual teve

flexibilização pela Resolução CONSUP/IFSC nº 9/2020. A Pró-Reitoria de Ensino compreende que,

por critérios de razoabilidade,  o cancelamento de matrícula  em componente curricular deve ser

realizado mesmo que já tenha excedido os 25% do período letivo.

Outras questões recorrentes a este processo perpassam pela possibilidade ou impossibilidade

de cancelamento de matrícula em componente curricular no primeiro período letivo do curso. Estas

dúvidas ocorrem pela leitura dos artigos do RDP que trazem o seguinte texto: “a matrícula inicial,

ou matrícula para o primeiro período letivo do curso, será em um conjunto único de componentes

curriculares, definidos no PPC”.

Ao  especificar  que  a  matrícula  inicial  será  realizada  no  conjunto  de  componentes

curriculares definidos no PPC, a compreensão que se tem é a de que uma vez feita a matrícula

inicial o estudante não possa solicitar o cancelamento de matrícula em componentes curriculares.

No entanto, é preciso esclarecer alguns pontos.

O  primeiro  é  que  a  matrícula  inicial e  o  cancelamento  de  matrícula  em  componente

curricular são processos acadêmicos diferentes e acontecem em momentos distintos. O segundo

ponto  é  que  o  RDP não  traz  expressamente  em nenhum artigo  a  vedação  ou  a  permissão  de

cancelamento de componente curricular no primeiro período letivo, pois a redação trazida é “para

os cursos com regime de matrícula por componente curricular será permitido o cancelamento de

matrícula em componentes curriculares”.

Por fim, o terceiro ponto é o fato de que as matrículas iniciais para o primeiro período letivo

destinam-se aos alunos ingressantes, conforme quantitativo de vagas previstas nos PPCs. Assim, em

razão do espaço físico e de infraestrutura para o funcionamento do curso, a permissão demasiada de

cancelamento de matrícula em componente curricular no primeiro período letivo do curso poderia

gerar uma demanda que dificultaria a oferta dos componentes curriculares para atender todos os

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60



estudantes que precisariam cursá-los (ingressantes + os reprovados e mais aqueles que cancelaram a

matrícula nos componentes curriculares).

Portanto, feitas estas ponderações e, principalmente, por não haver impedimento expresso

no RDP, a  Pró-Reitoria  de Ensino (PROEN) compreende que o cancelamento de matrícula  em

componente curricular no primeiro período letivo do curso só é permitido para os cursos em regime

de matrícula por componente curricular  após análise criteriosa da Coordenadoria de Curso, tendo

como principais  fundamentos  se  o referido  cancelamento  é  primordial  para  a  permanência  e  o

acompanhamento dos estudos pelo discente.

Assim, durante o período de restrições em decorrência do COVID-19, a PROEN, adotando

critérios de razoabilidade e de permanência e êxito, orienta que o cancelamento de matrícula em

componente curricular seja efetuado mesmo nos casos em que já tenha expirado os 25% do período

letivo.

3 QUANTO AO MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

E O CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM COMPONENTE CURRICULAR.

Em  relação  ao  processo  acadêmico  de  trancamento  de  matrícula,  a  Resolução

CONSUP/IFSC nº 9/2020 prorrogou o período  por até 15 dias letivos após o retorno das aulas

presenciais.  No entanto,  é sabido que os Câmpus têm se organizado de formas diferentes,  pois

alguns estão recebendo os requerimentos e já estão realizando os trancamentos durante este período

de suspensão das aulas presenciais. Já outros estão aguardando o retorno das atividades presenciais.

Assim, a PROEN acredita que o momento adequado para a realização do trancamento de matrícula,

bem como para o cancelamento de matrícula em componente curricular deve ser acordado em cada

Câmpus conforme organização e planejamento internos.

Florianópolis-SC, 08 de maio de 2020.
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