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Informamos que o período para solicitação de Aproveitamento de Estudos iniciou em 15/03/2021 e termina em 08/04/2021.

 

O Aproveitamento de Estudos está previsto na Organização Didática da Educação Básica, capítulo V e na Organização Didática dos Cursos

Superiores de Graduação, capítulo VI.

 

As solicitações deverão ser encaminhadas via requerimento do SUAP, conforme abaixo:

 

1. Para acessar o módulo Requerimento, logar no SUAP e no Menu à esquerda, escolher a opção ENSINO -> DADOS DO ALUNO.

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

3. No Tipo de Requerimentos, escolher “Aproveitamento de Estudos”. Na descrição informar “Aproveitamento de Estudos - Sigla da

Disciplina - Nome da Disciplina” e contato (email e telefone).

4. Na próxima tela, o aluno deverá anexar os documentos exigidos para solicitação - Ementa, Grade (Estrutura Curricular), Histórico e

Fomulário de requerimento de Aproveitamento de Estudos.

5. O Formulário está disponível em https://drive.ifsp.edu.br/s/Telw2fiYl0dDG9n

6. A autorização e o documento do responsável só será necessário para alunos menores de 18 anos.

 

Para cada disciplina, deverá ser aberto um requerimento. Os documentos deverão estar todos em formato pdf. 

 

No retorno das atividades, o aluno deverá apresentar o original dos documentos encaminhados.

 

Conforme Calendário Escolar, o resultado das solicitações será publicado em 30/04/2021 na página da Secretaria.

 

As dúvidas deverão ser encaminhadas para:

Cursos de Graduação - cra.cbt.superior@ifsp.edu.br

Curso Técnico Modular - cra.cbt.medio@ifsp.edu.br

 

 

As Organizações Didáticas citadas estão disponíveis em: 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/42-assuntos/ensino/157-normas-e-legislacao

 

 

24 de março de 2021

assinatura eletrônica
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