
COMUNICADO CRS – 001/2023

REMATRÍCULA CURSOS DE GRADUAÇÃO - 1º SEMESTRE DE 2023
Disciplinas de 1º semestre dos cursos de Graduação

A CRS - Coordenadoria de Registros Escolares do Ensino Superior do câmpus São Paulo

informa que a solicitação de matrícula em disciplinas de 1º semestre dos cursos de graduação do

câmpus São Paulo será realizada no período de 13 a 17 de fevereiro de 2023 por meio de formulário

eletrônico.

O processo seguirá as regras estabelecidas pela Organização Didática dos Cursos de

Graduação ofertados pelo IFSP.

Ressalta-se que:

1. A solicitação dar-se-á exclusivamente por meio de formulário eletrônico;
2. A oferta será de 5 (cinco) vagas por disciplina/diário;

3. A solicitação não garante a matrícula na disciplina;
4. A ordem de prioridade de matrícula em disciplinas seguirá o disposto no art. 61 da Organização

Didática vigente e na Instrução Normativa PRE/IFSP Nº 003, de 10 de julho de 2017;

5. Para preencher o formulário será necessário estar logado(a) com o e-mail acadêmico

(---@aluno.ifsp.edu.br);

6. Neste momento serão ofertadas apenas disciplinas de 1º semestre em que há ingresso de

estudantes neste semestre;

7. O formulário só poderá ser preenchido e enviado uma vez.

O resultado das solicitações será divulgado no dia 06/03/2023. Porém, os estudantes que

tiverem a solicitação deferida poderão visualizar a disciplina em curso no Boletim do semestre antes

dessa data.

ATENÇÃO!
PREENCHA SOMENTE O FORMULÁRIO DESTINADO AO SEU CURSO

● ARQUITETURA E URBANISMO: https://forms.gle/qpaeWnnoXrgrkEbA6

● ENGENHARIA CIVIL: https://forms.gle/5vSca4KTWiJQo9Ai7

● ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO: https://forms.gle/Qmcg3HWbNCMvtTgG9

● ENGENHARIA ELÉTRICA: https://forms.gle/p9hZBz9cxuRrC7zF7

● ENGENHARIA MECÂNICA: https://forms.gle/L3Ka8i2nxDADfQTb7

● LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: https://forms.gle/9SGVEHdWsGcK1uaY9

● LICENCIATURA EM FÍSICA: https://forms.gle/J5Wh2Ez51pq7mwrDA
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● LICENCIATURA EM GEOGRAFIA: https://forms.gle/2Poh3Uq4AbLC1FiH8

● LICENCIATURA EM LETRAS: https://forms.gle/WkCmjJK2hGoXTnue9

● LICENCIATURA EM MATEMÁTICA: https://forms.gle/8Ap1Zdqhfhgg6Xyn7

● LICENCIATURA EM QUÍMICA: https://forms.gle/R4N8sxwsG99uZ7Uu8

● TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: https://forms.gle/RLkR9LsdgsCSwznv9

● TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO: https://forms.gle/WfXcse9DbccJQAes7

PERGUNTAS FREQUENTES

Quero cursar a disciplina de 1º semestre em regime de Dependência Especial, como
faço?
A solicitação de DP Especial ocorrerá antes do período de solicitação em disciplinas de 1º

semestre, por essa razão o(a) estudante que tem o interesse em pleitear a DP Especial deve

preencher o formulário de DP Especial, mesmo que o período de solicitação ocorra antes. O

resultado tanto da DP Especial, como das disciplinas de 1º semestre estão programados para

ocorrer no dia 06/03/2023. Reiteramos que a solicitação não significa deferimento e

recomendamos a leitura da Organização Didática (art. 109 e seus parágrafos).

Quero cursar a disciplina de 1º semestre como correlata, como faço?
Nesse caso não será possível efetuar a solicitação de correlata para disciplinas de 1º semestre.

A oferta de disciplinas ocorrerá exclusivamente para alunos regulares dos respectivos cursos.

Casos excepcionais serão analisados pela DAE/DEN e Coordenação de Curso.

DÚVIDAS
Dúvidas ou possíveis ocorrências deverão ser encaminhadas para o email:

rematricula@ifsp.edu.br, e serão respondidas em até 2 dias úteis. Para isso, deverão ser informados o
prontuário e nome completo do aluno, um telefone para contato e também a descrição da dúvida ou

ocorrência detalhada e escrita de forma coerente. E-mails sem o prontuário do aluno ou sem

detalhamento adequado da ocorrência não serão respondidos.

Identificar o assunto do e-mail:

DISCIPLINAS 1º – NOME COMPLETO – PRONTUÁRIO

EQUIPE CRS

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.
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