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COMUNICADOCOMUNICADO

 

REMATRÍCULA 2021 PARA ALUNOS DO INTEGRADO E DO MODULAR - PERÍODO: 16 a 22
de Abril de 2021
 

O procedimento deverá ser feito somente pela Plataforma SUAP, no período de 16 a 22 de Abril de 2021.
 

 

ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS MENORES DE 18 ANOS:
 

A Rematrícula será feita On-line diretamente no SUAP, porém há a necessidade de imprimir o Termo de Ciência e Autorização de
Rematrícula On-line (em anexo nesta mensagem),
Essa autorização deverá ser assinada pelo responsável legal (pai, mãe ou terceiros com documento oficial de responsabilidade sobre o
menor). Após assinatura, digitalizar e enviar via SUAP (Menu Requerimento -> Envio de Documento).
 

Links:
Termo de rematrícula:
https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/NOTICIAS/ESPA%C3%87O_DO_ALUNO/2019/11_NOVEMBRO/ANEXO_I_-
_Termo_de_Rematr%C3%ADcula_2020.pdf
Para alunos maiores de 18 anos: Rematrícula On-line diretamente pelo SUAP sem necessidade de preenchimento de Termo por
responsáveis.
 

Tutorial/acesso ao SUAP - responsável:
https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/NOTICIAS/ESPA%C3%87O_DO_ALUNO/2019/11_NOVEMBRO/ANEXO_II_-
_ACESSO_SUAP_DO_RESPONS%C3%81VEL.pdf
 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS MAIORES DE 18 ANOS:
 

A Rematrícula será feita On-line diretamente no SUAP, sem a necessidade de preenchimento de Termo por responsáveis. 
 

 

ATENÇÃO:
Os alunos que não efetivarem suas Rematrícula On-line serão considerados desistentes. 
 

 

 

APENAS PARA ALUNOS DOS CURSOS MODULARES:
 

* O aluno do Modular pode se matricular em até 3 DPs junto com o módulo subsequente, caso tenha sido aprovado parcialmente. A
matrícula em DP também será feita On-line via SUAP, juntamente com a rematrícula.
* O aluno do Modular que já concluiu todas as disciplinas deve fazer a Matrícula de Vínculo, estando ou não em estágio.
* O aluno que tem DP não deve fazer matrícula de vínculo, esta é somente para alunos que já concluíram as disciplinas do curso.
 

                                                                                  
MUDANÇA DE TURNO
 

Para solicitar mudança de turno, o aluno maior de idade ou o responsável (quando se tratar de aluno menor de 18 anos) deverá enviar
Requerimento via SUAP, anexando  documentação que comprove o motivo da mudança de turno. Os motivos de mudança de turno são:



doença, horário de trabalho, mudança de endereço.
 

 

TODOS OS ANEXOS CONSTANTES NESTE COMUNICADO ESTARÃO DISPONÍVEIS NA PÁGINA DA SECRETARIA DO
MÉDIO NO SITE DO CAMPUS SÃO PAULO.
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