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Informamos que o período para matrícula em disciplinas correlatas será no mesmo período da matrícula dos cursos regulares - 09 a 14 de janeiro de 2023.

Para solicitar a matrícula seguir o procedimento abaixo:

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 “ Matrícula em disciplina correlata ”

5. Na próxima tela, o aluno deverá anexar o Requerimento de Matricula em Disciplina Correlata, disponível em  https://drive.google.com/file/d/1LQmB_t0Xu0LNrbN0VcwAnh85XGWtD40I/view?usp=share_link

Exemplo: Um aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação que precisa cursar a disciplina EPOE4 (do seu curso de origem). A mesma não está será ofertada no 1o. semestre

de 2023, mas possui equivalência com a disciplina EPOA5 do curso de Tecnologia em Automação Industrial. O aluno deverá preencher o requerimento conforme exemplo abaixo:

 

 
Para informações sobre as disciplinas que possuem equivalência, acesse o link https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/superiores, escolha o seu curso e clique em Mapa de Equivalência. 

Outro ponto importante é verificar se a disciplina solicitada está sendo ofertada no semestre. Isso poderá ser verificado após a publicação do horário

em https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/horarios-e-calendario/60-alunos/2834-horario-e-calendario-2023

 
A matrícula em correlata deve ser utilizada preferencialmente para cumprir as disciplinas em Dependência. Podem ser solicitadas matrículas em correlatas para adiantamento de

componentes curriculares. As solicitações de adiantamento serão encaminhadas ao Colegiado de Curso para análise.

Em caso de não haver vagas na(s) disciplina(s) solicitada(s), a solicitação será indeferida.

 
Ao final do semestre, o aluno deverá solicitar via requerimento a equivalência da disciplina cursada, seguindo orientação abaixo:



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 “Outro”.

4. Na descrição informar “ Solicitação de equivalência de estudos - Disciplina XXXXX ”

5. Na próxima tela, o aluno deverá anexar o Requerimento Geral, disponível em  https://drive.google.com/file/d/1rPmg7DFRliNl3ByOozmO7LLAt0uO9Ytu/view?usp=sharing

Segue exemplo de solicitação de equivalência

 
As dúvidas deverão ser encaminhadas para cra.cbt.superior@ifsp.edu.br e identificando o assunto como: "Dúvidas - Matrículas em Correlatas 1º Semestre de 2023".

 

29 de dezembro de 2022

assinatura eletrônica
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