
  
CRS (Coordenadoria de Registros Escolares do Ensino Superior) 

 

REQUERIMENTOS VIA SUAP DURANTE O PERÍODO DE 

DISTANCIAMENTO SOCIAL 
 

PERGUNTAS FREQUENTES E RESPOSTAS 
 

Quero trancar o semestre, como faço? 

No Suap abra um requerimento conforme tutorial. A data limite para solicitar o 

trancamento é 30/09/2020. Excepcionalmente neste período de distanciamento social 

qualquer aluno (a), mesmo que ingressante, poderá solicitar trancamento de matrícula.  

 

Quero destrancar /reabrir o semestre, como faço? 

Excepcionalmente neste período de distanciamento social o (a) aluno(a) que 

trancou o 1º semestre de 2020 poderá solicitar destrancamento / reabertura de matrícula. 

Envie um e-mail para crs@ifsp.edu.br até o dia 21/08/2020 com o assunto 

DESTRANCAMENTO DE MATRÍCULA, no corpo do e-mail coloque o seu nome 

completo, prontuário e curso.  

 

Quero cancelar disciplinas, como faço? 

No Suap abra um requerimento conforme tutorial. A data limite para solicitar o 

cancelamento de disciplinas é 30/09/2020. Excepcionalmente neste período de 

distanciamento social qualquer aluno (a), mesmo que ingressante, poderá solicitar 

cancelamento de disciplinas.  

 

Quero incluir disciplinas, como faço? 

Não haverá inclusão de disciplinas. O calendário atual é uma retomada de 

atividades, portanto os alunos retornam as atividades nas disciplinas em que estavam 

matriculados no 1º semestre de 2020.   

 

 

 



Solicitei alteração de notas/faltas em março, como fica o meu pedido? 

As solicitações seguirão a tramitação prevista na Organização Didática a partir 

do dia 17/08/2020. O (a) aluno(a) deve ficar atento(a) aos seguintes meios de 

comunicação: e-mail e Comunicador do Suap. 

 

Quero solicitar o Extraordinário Aproveitamento de Saberes (EXAPE), 

como faço? 

No Suap abra um requerimento conforme tutorial. A data limite para solicitar o 

EXAPE é 04/09/2020. Verifique a Instrução Normativa nº -004 – PRE/IFSP de 

12/05/2020, relativa a esse processo avaliativo (https://ifsp.edu.br/conselho-superior/42-

assuntos/ensino/157-normas-e-manuais). 

 

Solicitei Extraordinário Aproveitamento de Saberes (EXAPE) em março, 

como fica o meu pedido? 

As solicitações seguirão a tramitação prevista na Instrução Normativa nº -004 – 

PRE/IFSP de 12/05/2020, (https://ifsp.edu.br/conselho-superior/42-

assuntos/ensino/157-normas-e-manuais) a partir do dia 17/08/2020. O(a) aluno(a) deve 

ficar atento(a) aos meio de comunicação: e-mail e Comunicador  do Suap. 

 

Quero solicitar dispensa de disciplinas, como faço? 

A dispensa de disciplinas (aproveitamento de disciplinas cursadas em outra 

graduação) não está prevista no calendário acadêmico atual. Apenas os requerimentos 

de alunos concluintes serão avaliados. As solicitações de alunos que não se enquadram 

como concluintes não serão avaliadas neste momento. 

 

Solicitei dispensa de disciplinas em março/2020, como fica o meu pedido? 

Somente as solicitações de alunos concluintes serão avaliadas neste momento; os 

demais aluno(a)s terão que aguardar a viabilidade de análise nos próximos meses. Não 

temos uma data prevista a respeito da análise das dispensas, se preferir, o(a) aluno(a) 

pode solicitar sem ônus o cancelamento da(s) disciplina(s) que solicitou dispensa e está 

matriculado(a) - aguardando avaliação de dispensa. 

 

 O que se entende por estudante concluinte? 

 Estudante concluinte é aquele que tem a possibilidade de integralizar todos os 

requisitos obrigatórios de seu curso (disciplinas, estágio, TCC, AACCs/ATPAs, Enade) 

dentro do 1º semestre de 2020; conforme consta no Art. 24 da Portaria IFSP nº 2337, de 

26 de junho de 2020 (https://drive.ifsp.edu.br/s/Y44zP1l4f0p8Vlv#pdfviewer). 
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