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Informamos que, o período para rematrícula online dos Cursos Superiores do Campus Cubatão será de 19 a 24 de fevereiro de 2021, via

SUAP.

Lembramos que as disciplinas possuem um número de vagas fixo e que a ocupação das vagas será de acordo com o artigo 61 da

Organização Didática dos Cursos Superiores, sendo assim, não há relação com o dia e hora em que foi solicitado no SUAP. Somente no

dia 25/02, o SUAP irá processar as solicitações e deferir ou indeferir a solicitação. Informamos que somente durante o período de

rematrícula, a solicitação poderá ser alterada a qualquer momento pelo aluno.

É de inteira responsabilidade do aluno, após o encerramento de período de rematrícula, a verificação do resultado de sua solicitação, que

poderá ser feita em seu SUAP, na aba “Pedidos de Renovação de Matrícula”, clicando na lupa. As disciplinas indeferidas não poderão ser

cursadas pelo aluno, independente da autorização do professor da disciplina. 

Diferentemente dos semestres anteriores, será disponibilizado um período para ajustes de matrícula. O período de ajustes ocorrerá

nos dias 03, 04 e 05/03/2021, via SUAP, da mesma forma como ocorre com a Rematrícula.

Aos alunos do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, caso as eletivas não estejam disponíveis, os alunos poderão solicitar a

matrícula nestas disciplinas através do Módulo Requerimento do SUAP (de 19 a 24/02/2021):

1. Logar no SUAP e clicar sobre a sua foto

2. Clicar na aba Requerimento e adicionar novo requerimento e em “Assuntos Diversos”.

3. No Tipo de Requerimentos, escolher “Rematrícula”.

4. Na descrição informar “Rematrícula  em disciplina eletiva – Nº módulo” – informar o módulo

5. Na próxima tela, o aluno deverá anexar o requerimento de Rematrícula, disponível em https://drive.ifsp.edu.br/s/Telw2fiYl0dDG9n 

                      

Para os alunos reprovados por faltas em todos os componentes curriculares, será aberto processo de cancelamento de matrícula, pela

Coordenadoria Sócio Pedagógica e cabe defesa, que será analisada pelo Colegiado ou Coordenador do Curso (Organização Didática, Artigo

75, §2º e §4º). Também para estes alunos, o procedimento para solicitação da rematrícula deve ser feito pelo módulo Requerimento.

 

A rematrícula fora do prazo será de 25/02 a 16/03/2021. A solicitação deverá ser feita através do módulo Requerimento.

1. Logar no SUAP e clicar sobre a sua foto

2. Clicar na aba Requerimento e adicionar novo requerimento e em “Assuntos Diversos”.

3. No Tipo de Requerimentos, escolher “Rematrícula”.

4. Na descrição informar “Rematrícula  fora do prazo”

5. Na próxima tela, o aluno deverá anexar o requerimento de Rematrícula, disponível em  https://drive.ifsp.edu.br/s/Telw2fiYl0dDG9n 

 

O aluno que solicitar a rematrícula fora do prazo, deverá aguardar o parecer de sua solicitação, que será informado na observação de seu

requerimento, após o período de solicitação, pois as solicitações serão analisadas levando-se em consideração a disponibilidade de vagas na

disciplina solicitada (após o período de rematrícula) e de acordo com o artigo 61 da Organização Didática dos Cursos Superiores, sendo

necessária aguardar todas as solicitações para identificar a prioridade de ocupação.

Durante o período de pandemia, o aluno que não fizer a solicitação de rematrícula fora do prazo, terá seu prontuário encaminhado à



Coordenadoria Sócio Pedagógica que entrará em contato com o aluno e caso não obtenha retorno, a matrícula do aluno será

trancado compulsoriamente (Resolução nº85/2020)

Os alunos que terminaram todos os componentes curriculares obrigatórios, mas possuem pendências de estágio e/ou apresentação do TCC

deverão realizar a matrícula de vínculo (artigo 55 da Organização Didática). Os alunos que efetuarem a matrícula de vínculo para o 1º.

Semestre de 2021, só poderão participar da colação de grau no segundo semestre de 2021.

A Organização Didática encontra-se disponível no site do IFSP Reitoria. https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/42-

assuntos/ensino/157-normas-e-legislacao

              As dúvidas deverão ser encaminhadas para cra.cbt.superior@ifsp.edu.br e identificando o assunto como: Rematrícula 1º. Semestre

de 2021.
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