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Considerando o disposto na Portaria 2337, de 26 de junho de 2020, o Câmpus 
Registro informa: 
 
 

1- No Câmpus Registro as aulas serão retomadas de forma não presencial. 

2- No período de 07 a 21 de julho os docentes estarão em período de férias, 
retornando às atividades em 22 de julho de 2020. 

3- No período de 07 a 21 de julho os discentes estarão em período de férias. 
De 22 de julho a 10 de agosto deverão estar atentos às informações enviadas 
pelos coordenadores de curso.  

4- A Coordenadoria Sociopedagógica, a Coordenadoria de Apoio ao Ensino, a 
Coordenadoria de Registros Escolares, a Coordenadoria de Biblioteca, todas 
as coordenações da Diretoria de Administração e a Diretoria Adjunta de 
Ensino continuarão trabalhando durante o mês de julho. 

5- Cada turma receberá o Plano de Atividades no dia 04 de agosto de 2020 

6- As aulas serão retomadas no dia 10 de agosto de 2020. 

7- Todas as informações sobre o desenvolvimento das atividades serão 

enviadas aos alunos, por e-mail, a partir do dia 04 de agosto. 
8- O Câmpus Registro está estudando as formas de atender os alunos  que 

declararam não possuir acesso à internet e atenderem aos critérios a serem 
divulgados em edital,  de modo a que todos possam voltar às atividades 
acadêmicas, seguindo o disposto na Portaria 2337, de 26 de junho de 2020. 

9- O IFSP está com edital aberto para doação de computadores aos discentes 
em maior vulnerabilidade.  Para doações, entrar em contato pelo e-mail  
drg.rgt@ifsp.edu.br. 

10- Os alunos dos cursos integrados não poderão realizar o trancamento de 

matrícula. 
11-  O aluno poderá fazer todos os requerimentos pelo Suap. Para isso, deverá 

entrar no SUAP com usuário e senha, clicar na foto e, em seguida, clicar na 
aba requerimentos. 

12-  Os documentos, como atestado de matrícula, atestado de frequência, entre 
outros, poderão ser providenciados pelo próprio aluno. Basta entrar no SUAP 
e clicar em DOCUMENTOS, no canto superior direito, e solicitar o documento 
necessário. 

13- Serão agendadas reuniões com os responsáveis pelos alunos menores. 
14- Serão agendadas reuniões com os alunos dos cursos Técnicos e dos cursos 

de Graduação. 
15-  Qualquer dúvida deverá ser encaminhada para Diretoria Adjunta de Ensino, 

pelo e-mail helenisousa@ifsp.edu.br 
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Por fim, salientamos que o Câmpus Registro tem trabalhado arduamente 
desde o início da suspensão das atividades para melhor atender a todos os  
alunos. Para além das ações para manutenção do vínculo, com atividades 
enviadas pelos docentes, todos os setores se mantiveram em contato com os 
alunos para ajudá-los a enfrentar esse momento. O Câmpus realizou desde  
as ações de acolhimento, com acompanhamento psicológico ,  pedagógico,    
ações de orientação nutricional, de saúde e  de leitura ,  até as ações  sociais, 
como a  distribuição de cestas básicas e Face Shields, por exemplo.  
 
Mais uma vez, toda a equipe do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo, Câmpus Registro, coloca-se à disposição para 
esclarecer todas as dúvidas advindas deste novo cenário educacional. 
Reforçamos o nosso compromisso com a Educação e enfatizamos que 
faremos o melhor que pudermos para enfrentarmos esse período pelo qual 
estamos passando. 
 

Atenciosamente, 
Diretoria Adjunta de Ensino 

DAE/RGT 


