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SEJA BEM-VINDO AO CÂMPUS CUBATÃO!
No início de mais uma etapa da vida, seja ela o início do
ensino médio, de um curso superior ou mesmo o retorno
aos estudos depois de um longo tempo, muitas dúvidas
podem surgir.
Este manual pretende ser uma forma simples de ajudar
você a se localizar e organizar para esses anos pelos quais
vai passar aqui no IFSP.
Neste manual, temos informações que julgamos ser importantes para que você se sinta mais acolhido e envolvido com nossa instituição!
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O QUE É O IFSP?
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo – IFSP – é uma autarquia federal de ensino. Fundado em
1909, é reconhecido, pela sociedade paulista, por sua excelência no ensino público gratuito de qualidade. Já teve os nomes
Escola Técnica Federal de São Paulo e Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo – CEFET/SP. Com a transformação
em Instituto, em dezembro de 2008, passou a ter autonomia,
equiparando-se às universidades. O Instituto Federal de São
Paulo está organizado em estrutura multicampi e em polos
de educação a distância distribuídos pelo estado de São Paulo
Inserir mapa com os campi do IFSP
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O CÂMPUS CUBATÃO
•Somos no total 1200 alunos, 72 administrativos, 92 docentes
e 26 terceirizados.
•Hoje, o câmpus oferece cursos técnicos e técnicos integrados
ao ensino médio, cursos superiores tecnológicos e bacharelado, licenciaturas e educação de jovens e adultos. Todos os
cursos são gratuitos.
•Estamos nesse prédio desde 2001, mas nossa história começa
em 1987, quando ainda nos localizávamos na avenida Joaquim
Miguel Couto.
•Nosso prédio tem 20 salas de aula, 2 quadras esportivas, um
ginásio poliesportivo, 17 laboratórios, uma biblioteca, um auditório, uma cantina, um refeitório, espaço estudantil. Ufa!
Quem sabe um mapinha ajude você a se situar. Confira nas
próximas páginas.
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COMO CHEGAR AO CÂMPUS?
Linhas de ônibus
•Centro de Cubatão ao Jardim Casqueiro
Viação Translider: linhas 1, 4 e 13
•Santos a Cubatão (Jd. Casqueiro)
Viação Piracicabana: linhas 919, 918 e 938
•Guarujá a Cubatão (Jd. Casqueiro)
Viação Bertioga: linha 909
•Praia Grande a Cubatão (Jd. Casqueiro)
Viação Piracicabana: linhas 911, 911DV1, 912 e 912B
•São Vicente a Cubatão (Jd. Casqueiro)
Viação Piracicabana: linha 938 e 913
•Peruíbe a Cubatão (Jd. Casqueiro)
Breda Transportes: 922
•São Paulo a Cubatão (Jd. Casqueiro)
Breda Transportes: São Paulo X Cubatão (com saída da
Rodoviária Jabaquara de hora em hora das 05h45 às 21h00)
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Mapa do câmpus – térreo

Mapa do câmpus 1º andar
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Mapa do câmpus
1º andar - Parte administrativa

Mapa do câmpus 2º andar
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Mapa do câmpus 2º andar
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SETORES IMPORTANTES:
PARA QUE SERVEM? ONDE ESTÃO?
Precisando de histórico escolar, declaração de matrícula,
boletim, cadastro no sistema para acesso a notas (SUAP), no
EMTU, nova carteira de estudante?
Procure pela Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA)
no térreo
O assunto é estágio, entrega de relatórios, projetos de bolsa
extensão?
Coordenadoria de Extensão (CEX) no 1º andar
Quero acesso à internet!
Coordenadoria de Informática e Pesquisa (CIP) no 1º andar
Preciso de orientação pedagógica, acesso às notas, atendimento psicológico, apoio a pessoas com necessidades específicas.
Coordenadoria SócioPedagógica (CSP) no 1º andar
Não estou me sentindo bem de saúde.
Enfermaria no térreo ou procurar por assistentes de alunos
Quero deixar meu veículo no câmpus.
Diretoria Administrativa (DAD) no 1º andar
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ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E BOLSAS
PAE
Para garantir que você não vai desistir do curso por questões
financeiras, existe o Programa de Assistência Estudantil (PAE)
O Programa visa atender alunos em vulnerabilidade social, com
renda per capita de até 1 (um) salário mínimo e meio, através
dos auxílios transporte, alimentação, moradia, material didático, saúde e creche.
As inscrições são realizadas online, através do sistema SUAP
em datas determinadas por edital publicado periodicamente.
Em caso de dúvidas procurar Serviço Social e Psicológico no
térreo
BOLSAS ENSINO, EXTENSÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Os programas envolvem a concessão de bolsas mensais aos
alunos que, após seleção, irão executar atividades como monitoria de laboratórios e desenvolvimento de materiais, projetos
de extensão ou desenvolvimento de pesquisas sob orientação
e acompanhamento de professores. As inscrições para seleção
são divulgadas nos meios de comunicação do câmpus.
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COMO FAÇO PARA CONSEGUIR...
•Crachá ou Carteirinha estudantil:
na coordenadoria de registros acadêmicos. Você receberá instruções já na matrícula
•Acesso à internet: Coordenadoria de Informática e Pesquisa
•SUAP: cadastro na coordenadoria de registros acadêmicos
•e-mail @ifsp: após cadastro no SUAP, você pode solicitar seu
e-mail
•Horário de Aulas e Calendário: na coordenadoria de registros
acadêmicos ou no site cbt.ifsp.edu.br
•Usar o ginásio poliesportivo: Diretoria Administrativa ou professor de educação física
•Um armário: procurar Coordenadoria SócioPedagógica (prioridade para alunos com problema de coluna) para se informar
sobre período de inscrição
•Pegar um livro emprestado na biblioteca: Depois de cadastrado no SUAP você poderá fazer empréstimos. A consulta local é
livre.
•Usar computadores da biblioteca: após conseguir os dados de
como fazer login de acesso à internet na Coordenadoria de Informática e Pesquisa, o uso é livre
•Usar a sala de estudos: o uso é livre não precisa agendar
•Regras dos cursos:
•Organização Didática dos cursos técnicos
https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/Resolucoes/resolucoes2018/Resol_62_2018_Aprova-Organizao-Didtica_EducaoBsica.pdf
•Organização Didática dos cursos superiores
https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/Resolucoes/resolucoes2016/Resoluo_147_2016_Aprova-organizao-didtica_cursos-superiores.pdf
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INFORMAÇÕES ACADÊMICAS – CURSOS SUPERIORES
(as informações detalhadas podem ser obtidas na organização didática – resolução 147/2016)

•Devo renovar minha matrícula a cada semestre? A rematrícula
deve ser feita de acordo com datas do calendário, semestralmente ou anualmente, de acordo com o curso.
•Posso mudar para outro curso? Sim, por meio de processo
seletivo com análise do histórico acadêmico.
•Posso solicitar transferência para outro câmpus, mantendo o
mesmo curso? Sim, por meio de processo seletivo com análise
do histórico acadêmico.
•Tenho direito a atendimento domiciliar? Sim, mas apenas em
caso de incapacidade física temporária de frequência às aulas,
e com apresentação de atestados médicos. Você precisará
preencher formulário na coordenadoria de registros acadêmicos.
•Posso trancar minha matrícula? Sim. O trancamento deverá
ser feito por requerimento junto à coordenadoria de registros
acadêmicos pelo aluno ou, se menor, pelo representante legal
em período divulgado no calendário.
•Como se dá a aprovação no módulo? 6,0 na média do componente curricular e frequência de 75%
•O que significa dependência? Cursar novamente um componente curricular em que o aluno foi retido, respeitando prazo
para integralizar o curso.
•O que é o Projeto Integrador? O projeto articula ensino, pesquisa e extensão e permeia todos os períodos dos cursos. É
componente curricular que integra as disciplinas com aplicação
de conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
•Posso pedir segunda chamada para avaliação? Sim, ao requerer junto à coordenadoria de registros acadêmicos avaliação substitutiva até 3 dias úteis após a realização da avaliação
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com documento que justifique a ausência.
•É possível pedir revisão dos instrumentos avaliativos ou de
resultados? Sim , em havendo a discordância, o requerimento
deverá ser realizado na coordenadoria de registros acadêmicos
até 2 dias úteis após a ciência.
•Aproveitamento de Estudos: para solicitar o aproveitamento
de estudos dos componentes curriculares já cursados, o pedido deve ser elaborado à coordenadoria do curso em período
determinado no calendário acadêmico e deve ser entregue na
coordenadoria de registros acadêmicos junto aos documentos
comprobatórios de instituições credenciadas no MEC.
•Posso mudar de turno? Sim, apresentando requerimento à
coordenadoria de registros acadêmicos, anexando documentação comprobatória da necessidade de mudança de curso, em
havendo vaga.
•O que é abandono de curso? O cancelamento da matrícula se
dá quando o estudante não efetuar a rematrícula sem justificativa, evadir, se não comparecer nos 10 primeiros dias letivos
quando ingressante ou não integralizar o curso no prazo máximo previsto.
•Solicitação de Documentos:
Passe Estudantil - requerer na coordenadoria de registros
acadêmicos
Histórico Acadêmico - requerer na coordenadoria de registros
acadêmicos
Diplomas – requerer na coordenadoria de registros acadêmicos
após integralizar os componentes curriculares exigidos no curso e concluir demais atividades previstas no projeto do curso
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INFORMAÇÕES ACADÊMICAS- CURSOS TÉCNICOS

(as informações detalhadas podem ser obtidas na organização didática – resolução 62/2018)

•Devo renovar minha matrícula a cada semestre? A rematrícula
é semestral nos cursos técnicos subsequente e concomitante
e anual na EJA e técnico integrado.
•Existe plantão de dúvida? Sim, com recuperação contínua (em
aula) e paralela (fora do período de aulas, em horário a ser divulgado).
•Tenho direito a atendimento domiciliar? Sim, em caso de incapacidade física temporária de frequência às aulas, com apresentação de atestados médicos de no mínimo 15 dias. Preencher formulário na coordenadoria de registros acadêmicos.
•Posso trancar minha matrícula? Sim. O trancamento deverá
ser feito por requerimento junto à coordenadoria de registros
acadêmicos pelo aluno ou, se menor, pelo representante legal
em período a ser divulgado.
•Como se dá a aprovação no módulo? Média 6,0 em cada área
de conhecimento e frequência global de 75%.
•O que significa dependência? Quando, após retido, o aluno
deve refazer o componente curricular. Dependência é válida
apenas para cursos técnicos concomitantes e subsequentes.
•O que é Conselho de Classe? Conselho é composto pelos professores, pedagogos ou técnico em assuntos educacionais que
consulta e delibera sobre o desempenho acadêmico dos alunos. Ocorre bimestralmente, no caso do conselho pedagógico
(consultivo), e no fim do período letivo, no caso do deliberativo.
•O que é o Projeto Integrador? O projeto articula ensino, pesquisa e extensão e permeia todos os períodos dos cursos. É
componente curricular que integra as disciplinas com aplicação
de conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
•Posso pedir segunda chamada para avaliação? Sim, ao requerer junto à coordenadoria de registros acadêmicos avalia16

ção substitutiva até 5 dias úteis após a realização da avaliação,
com documento que justifique a ausência.
•É possível pedir revisão dos instrumentos avaliativos ou de
resultados? Sim , em havendo a discordância, o requerimento
deverá ser realizado na coordenadoria de registros acadêmicos
até 2 dias úteis após a ciência.
•Aproveitamento de Estudos: para solicitar o aproveitamento
de estudos dos componentes curriculares já cursados, o pedido deve ser elaborado à coordenadoria do curso em período
determinado no calendário acadêmico e deve ser entregue na
coordenadoria de registros acadêmicos junto aos documentos
comprobatórios
•Posso mudar de turno? Sim, apresentando requerimento à coordenadoria de registros acadêmicos anexando documentação
comprobatória da necessidade de mudança de curso.
•Posso mudar para outro curso? Sim, se houver vagas remanescentes, por meio de processo seletivo.
•Posso solicitar transferência para outro câmpus, mantendo o
mesmo curso? Sim, por meio de processo seletivo com análise
do histórico acadêmico.
•O que é abandono de curso? O cancelamento da matrícula se
dá quando o estudante não efetuar a rematrícula sem justificativa, se não comparecer nos 10 primeiros dias letivos quando
ingressante, ou não integralizar o curso no prazo máximo previsto.
•Solicitação de Documentos como passe Estudantil, Histórico
Escolar , e Certificados e Diplomas - requerer na coordenadoria
de registros acadêmicos.
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PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL E GESTÃO DEMOCRÁTICA
Os interesses e os anseios dos alunos são prioritários e a participação nos processos de decisão dentro do câmpus são muito valorizados. Temos duas associações de alunos importantes
que podem ajudar você a conhecer mais sobre aspectos políticos da nossa instituição.
O Grêmio Estudantil Chico Mendes agrega alunos dos cursos
técnicos do câmpus, na defesa dos interesses discentes e atua
na promoção de atividades culturais e esportivas dentro do
câmpus. O contato deles é pela página https://www.facebook.
com/GremioChicoMendesCBT/
Na mesma linha de atuação, mas voltado aos alunos dos cursos
superiores, temos o Diretório Acadêmico Eremias Delizoicov
que pode ser contatado pela página https://www.facebook.
com/daedcubatao/
Além dessas associações, mensalmente o Conselho de Câmpus se reúne para definir pautas administrativas, didáticas, organizacionais, dentre outras, junto à direção geral. O conselho
é composto por representantes docentes, administrativos e
discentes. Se tiver interesse em conhecer mais sobre o Conselho, é só participar das reuniões e procurar os conselheiros
representantes dos alunos para se informar mais sobre os assuntos em pauta ou ainda dar sugestões de assuntos para discussão nas reuniões do conselho. As reuniões são abertas ao
público e as datas de realização constam no calendário oficial
do câmpus.
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FICANDO INFORMADO E EVITANDO FAKENEWS
Além das nossas redes sociais, temos o site cbt.ifsp.edu.br,
com todas as informações detalhadas e a mais que você pode
precisar.
Notícias oficiais também são divulgadas nos murais do câmpus
ou podem ser obtidas diretamente na Comunicação Social ( 1º
andar)
Acesse nossas redes sociais:
https://www.facebook.com/ifspcubatao/
https://twitter.com/ifspcubatao
https://www.youtube.com/channel/UCjjlXO_fb4HNLJLn0SF2RkQ
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Ainda assim ficou alguma dúvida? Entre em contato.
CÂMPUS CUBATÃO | (13) 3346-5300
Comunicação Social | (13) 3346-5329
e-mail: ccs.cbt@ifsp.edu.br
site: cbt.ifsp.edu.br
Coordenadoria de Registros Acadêmicos
•Cursos Técnicos
(13) 3346-5306
•Cursos Superiores
(13) 3346-5323 ou 3346-5324

INSTITUTO
FEDERAL
São Paulo
Câmpus
Cubatão
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