
COMUNICADO CRS/SPO – 003/2023

EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS – EXAPE

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

Paulo informa que a Solicitação de EXAPE (Extraordinário Aproveitamento de Estudos)

ocorrerá de 06 a 10 de fevereiro de 2023, conforme Calendário Acadêmico dos Cursos de

Graduação 2023/1, publicado na página do Câmpus São Paulo. Acesse o Calendário aqui

O QUE É O EXAPE?
O Extraordinário Aproveitamento de Estudos é o instrumento previsto na Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), pelo qual o estudante comprova, por meio de

provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora

especial, que possui conhecimentos, habilidades e competências específicos da área de

conhecimento do componente curricular do Curso de Graduação. A Instrução Normativa

PRE/IFSP nº 004, de 12 de maio de 2020 delimita e orienta quanto aos procedimentos relativos

ao EXAPE. Acesse a Instrução Normativa AQUI.

QUEM PODE SOLICITAR?
O EXAPE poderá ser solicitado por estudantes regularmente matriculados nos Cursos

Superiores de Graduação, dentro do período disposto em Calendário Acadêmico, no limite de

30% da carga horária total do curso no IFSP para disciplinas que não tenham sido reprovadas

e que estejam previstas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

A) Condições para Solicitar o EXAPE

1. Preencher o formulário DISPONÍVEL AQUI;

2. Não ter sido reprovado na disciplina;

3. Não ter solicitado EXAPE, anteriormente, para a mesma disciplina;

4. Apresentar justificativa e documento comprobatório;

5. Não exceder o limite de 30% da carga horária total do curso.
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https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/DOCUMENTOS_MENU_LATERAL_FIXO/ENSINO/Calend%C3%A1rios_acad%C3%AAmicos/2023/graduacao_16dez.pdf
https://drive.ifsp.edu.br/s/KKs1aiB31VXO9e1/download
https://drive.ifsp.edu.br/s/KKs1aiB31VXO9e1/download
https://drive.ifsp.edu.br/s/KKs1aiB31VXO9e1/download
https://drive.ifsp.edu.br/s/Telw2fiYl0dDG9n


B) Encaminhamento da solicitação

O requerimento passará por análise documental na CRS e só prosseguirá para a
Coordenação de Curso se estiver com a documentação e condições previstas na Instrução
Normativa PRE/IFSP nº 004, de 12 de maio de 2020. A Coordenação de Curso analisará a
compatibilidade da solicitação com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e caso haja previsão
da disciplina no PPC será criada uma Banca Examinadora para dar prosseguimento ao
EXAPE.

O resultado do EXAPE será divulgado em até 60 dias úteis a partir da solicitação aberta
dentro do período previsto em calendário acadêmico para solicitação de EXAPE.

ATENÇÃO!
Leia a Instrução Normativa relativa ao EXAPE, documento

disponível AQUI.

DÚVIDAS

Dúvidas ou possíveis ocorrências deverão ser encaminhadas para o email:

crs@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:

EXAPE 1/2023 – NOME COMPLETO – PRONTUÁRIO

EQUIPE CRS

São Paulo, 05 de fevereiro de 2023.
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