
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São PauloInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Câmpus CubatãoCâmpus Cubatão
COORDENADORIA DE REGISTROS ACADEMICOSCOORDENADORIA DE REGISTROS ACADEMICOS

06/01/202306/01/2023

COMUNICADO N.º 4/2023 - CRA-CBT/DAE-CBT/DEN-CBT/DRG/CBT/IFSPCOMUNICADO N.º 4/2023 - CRA-CBT/DAE-CBT/DEN-CBT/DRG/CBT/IFSP

REMATRÍCULA 1o. SEMESTRE DE 2023 REMATRÍCULA 1o. SEMESTRE DE 2023 

CURSOS SUPERIORES - COMPONENTES CURRICULARES 1o. MÓDULOCURSOS SUPERIORES - COMPONENTES CURRICULARES 1o. MÓDULO

                     

Considerando a reformulação dos Cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo que geraram a necessidade de cadastro de novas matrizes no sistema

SUAP. informamos que as disciplinas de 1os. módulos não estarão disponíveis para rematrícula no período de 09 a 14/01/2023. 

 
Os alunos que possuem pendências de disciplinas de 1o. módulos deverão aguardar o período de ajustes - 06 a 10/02/2023 para realizarem a solicitação de matricula nestas disciplinas.

Caso seja deferida a solicitação e o aluno houver solicitado matriculado em outra disciplina de módulos avançados, poderão solicitar o cancelamento nesta disciplina para cursar a

disciplina de 1o. módulo. Por se tratar de uma nova matriz, a solicitação de matrícula nestas disciplinas deverá ocorrer como "Solicitação de Matrícula em disciplina correlata".

 
Lembrando que nestas disciplinas de módulo inicial dos cursos serão disponibilizadas de 3 a 5 vagas, por se tratarem do ingresso de 40 novos alunos. A disponibilização das vagas será

definida pelo Cooordenador/Colegiado do Curso, que irá analisar os pedidos de matrícula em caso de haver um número maior de solicitações em relação ao número de vagas. 

As solicitações serão encaminhadas via processo aos Coordenadores de Curso. A análise da solicitação e ocupação das vagas será feita com base na Instrução Normativa 03 - Processo de

Rematrícula Graduação.

 
Segue abaixo o link para conhecimento dos documentos relativos às novas estruturas curriculares e suas matrizes de equivalência. Lembrando que a matriz de equivalência apresentada é

em relação às matrizes anteriores do mesmo curso. Para informações sobre as equivalências de componentes curriculares entre cursos, acesse a página do seu curso e localize o Mapa de

Equivalências.

 

CURSO LINK DA PASTA

ADS https://drive.google.com/drive/folders/1UI9u5RNwAck1Tw17vVpBEtzPMLqqI5rS?usp=sharing

CSA https://drive.google.com/drive/folders/1dFVizgoe6kU18pQhaG-ADUSMPB1ssypI?usp=sharing

ECA https://drive.google.com/drive/folders/1h-mIqASCoWjLdkVE2phqX58gkVVEmQ_L?usp=sharing

TUR https://drive.google.com/drive/folders/1bou869_xunpE92u8w8sORmPQk1EwhUVU?usp=sharing

LMA https://drive.google.com/drive/folders/1aU_c-_t0V-ELcgON927C4HCwRFa6FtX5?usp=sharing

 
Em caso de dúvidas, envie e-mail para cra.cbt.superior@ifsp.edu.br com o título "Dúvidas - Rematrícula Graduação - 1o. módulo - 2023"

 

 

Cubatão, 6 de janeiro de 2023

assinatura eletrônica
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