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Considerando o calendário acadêmico dos Cursos Superiores do Campus Cubatão, informamos que de 06 a 10/02/2023 estará disponivel
no SUAP o período de ajustes referente à rematrícula dos cursos superiores. Este período des na-se ao preenchimento dos horários que
estão livres na grade de horário do aluno.
 
Considerando a Organização Didática dos cursos superiores, a regra para matrícula nas disciplinas serão as mesmas da rematrícula.

Artigo 57 - § 2º. Não será permitida matrícula em componentes curriculares que: I. apresentem horário total ou parcialmente coincidente; II. contrariem a exigência dos pré-requisitos;

III. que tenha sido aprovado pelo estudante.

 

O procedimento para inclusão das disciplinas é igual ao
procedimento de rematrícula, clicando na opção "Fique
atento - Até 10/02/2023 - Faça sua matrícula online"
disponível ao lado da foto do aluno no SUAP, conforme
figura.

 
O ajuste não se aplica à troca de disciplinas. O sistema permite inclusão de disciplinas somente nos horários em que não há nenhuma
outra disciplina cadastrada. 
 
 

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

 

 

Cubatão, 5 de fevereiro de 2023

assinatura eletrônica
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