COORDENADORIA DE REGISTROS ACADÊMICOS

COMUNICADO CRA n.º 08/2017
REMATRÍCULA CURSOS SUPERIORES – 1º. Semestre de 2018

Informamos que, conforme Calendário Escolar, o período para rematrícula dos Cursos
Superiores do Campus Cubatão será de 02 a 16 de janeiro de 2018, via SUAP. Durante esse período, o aluno
poderá alterar a sua solicitação de rematrícula e verificar sua grade de aulas na mesma tela da solicitação no
final da página. Após o período de rematrícula, as solicitações serão processadas pelo sistema, que irá Deferir
ou Indeferir as solicitações, de acordo com as regras estabelecidas na Organizaç ão Didática dos Cursos
Superiores. É de inteira responsabilidade do aluno verificar no sistema SUAP o resultado de sua
solicitação.
O passo a passo para realização da Rematrícula on line está disponível no link
http://cbt.ifsp.edu.br/index.php/alunos/secretaria.
Informamos que o sistema está parametrizado com os pré-requisitos (conforme o Plano de
Curso) e as regras descritas na Organização Didática que entrará em vigor no dia 02 de janeiro de 2018, nos
artigos 55 e 56. Os pré-requisitos podem ser verificados no Plano de Curso. Os Planos de Cursos podem ser
consultados em http://cbt.ifsp.edu.br/index.php/cursos/superiores. A Nova Organização Didática dos Cursos
Superiores

encontra-se

disponível

no

link

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/9-

assuntos/reitoria/78-documentos-institucionais .
A Instrução Normativa 003 da Pró Reitoria de Ensino trata sobre os procedimentos e regras
para Rematrícula. Deverá ser observado uma alteração no prazo para justificativa de não realização da
matrícula. Na nova Organização Didática, o prazo passa para 20 vintes após data final estipulada em
Calendário. Esse prazo será de 17 de janeiro a 05 de fevereiro de 2018, conforme Calendário Escolar e, nesse
caso não se enquadra nenhum tipo de correção de rematrícula. O prazo é somente para os casos daqueles
que não realizaram o processo de rematrícula. A rematrícula fora do prazo estará condicionada a existência de
vagas nas disciplinas solicitadas.
Orientamos aos alunos que no ato da Rematrícula on line, via SUAP, solicitem a rematrícula
nas disciplinas que estão sendo ofertadas. Não será possível solicitar rematrícula posterior ao período
estipulado em Calendário. As disciplinas Optativas, DP em Disciplinas Correlatas e possíveis turmas de DP
Semipresencial serão ofertadas em período próprio, estipulado em Calendário (solicitações de matrículas em
disciplinas Optativas (caso sejam ofertadas) e DP em Disciplinas Correlatas, ocorrerão nos dias 06, 07 e
08/02/2018).
No dia 26 de fevereiro de 2018, será publicado a relação de disciplinas de DP Semipresencial
(caso sejam ofertadas) e o período para solicitação de matrícula nessas disciplinas será de 01 a 02 de març o
de 2018.
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As dúvidas deverão ser encaminhadas para superior.cbt@ifsp.edu.br e identificar o assunto
como: Rematrícula 1º. Semestre de 2018.
Informamos ainda, que conforme Comunicado 028/2017 publicado no site do Campus, o
horário de atendimento durante o recesso escolar será das 08h às 16h de segunda à sexta-feira.
Coordenadoria de Registro Acadêmicos – CRA
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