COMUNICADO CRA n.º 01/2017
REMATRÍCULA CURSOS SUPERIORES

Informamos que o período para rematrícula dos Cursos Superiores do Campus Cubatão será
de 09 a 16 de janeiro de 2017 (exceto sábado e domingo), conforme Calendário Escolar publicado no site. O
horário de atendimento será das 10h às 19h.
O aluno deverá seguir os procedimentos abaixo:
1. Preencher o Requerimento de Rematrícula (Anexo I), informando se há alterações em relação aos
dados cadastrais informados no semestre anterior.
ATENÇÃO: No formulário existem dados importantes que não foram solicitados anteriormente (Renda
Bruta / Número de Moradores por Domicílio / Renda Per Capita). Esses dados são necessários para o
levantamento dos dados sócioeconômicos do Relatório de Gestão.
2. Preencher o formulário de Escolha das Disciplinas (Anexo II), observando cuidadosamente as questões
de “choque de horário” e PRÉ-REQUISITOS (Anexo III).

Para o aluno que não puder comparecer pessoalmente ao campus, a sua rematrícula poderá
ser efetuada por outra pessoa em nome do aluno através de documento de procuração simples com firma
reconhecida, conforme modelo (ANEXO IV) que está publicado no site do campus Cubatão, na área da
Secretaria.
A rematrícula também poderá ser enviada pelo correio. Para tanto, o aluno deverá encaminhar
os formulários (Anexos I e II), devidamente preenchidos e assinados, com Aviso de Recebimento (AR) ao
destinatário conforme abaixo:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Campus Cubatão
a/c Coordenadoria de Registros Escolares
Rua Maria Cristina, 50 – Jardim Casqueiro – Cubatão – SP.
A data máxima para postagem será o dia 16/01/2017. Solicitamos que não deixem para postar
no último dia (16/01/2017) para que possamos analisar e cadastrar todas as rematrículas no início do semestre
letivo.
Conforme calendário escolar, o aluno poderá solicitar correção de matrícula no sistema
acadêmico de 03 a 09/02/2017. Solicitamos, portanto, que os alunos acompanhem através do AURORA, a
inclusão de seus nomes nas disciplinas solicitadas.
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