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Aos formandos dos Cursos Técnicos, Técnicos Integrados e Cursos Superiores do IFSP Câmpus Registro.

Considerando a Portaria nº 1452 de 26 de abril de 2019, que dispõe sobre o Regulamento e procedimentos para

Emissão e Registro de Diplomas e Certificados no âmbito do IFSP, que em seus artigos 16, 17 e 18 traz as

seguintes orientações:

Art. 16 Após a solicitação do diploma/certificado pelo (a) formando (a), que poderá ocorrer presencialmente,

conforme o Anexo III, no câmpus/polo ou por meio do sistema acadêmico, direcionada à Coordenadoria de

Registros Acadêmicos ou setor equivalente, serão considerados os seguintes prazos:

...

b) 120 dias corridos a partir da Colação de Grau do (a) estudante, sem necessidade do requerimento do
estudante, para Diplomas de Graduação;

c) 60 dias corridos a partir do pedido do (a) estudante para Diplomas de Cursos Técnicos, de todas as

modalidades;

Art. 17 O estudante deverá devolver todos os livros à Coordenadoria de Biblioteca e os livros didáticos à

Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE) ou setor equivalente, antes de finalizar o pedido do Diploma ou

Certificado de Conclusão de Curso, e antes de colar.

Art. 18 A Coordenadoria de Registros Acadêmicos ou setor equivalente, deverá verificar todos os dados pessoais,

documentais e acadêmicos do estudante, corrigindo os erros, se for o caso e, ainda, verificar se cumpriu todos os

requisitos do curso, conforme segue:

...

Informamos os alunos que estão devendo documentos à Coordenadoria de Registros Acadêmicos que a emissão do

Diploma só será possível após a entrega destes documentos, cujas cópias podem ser enviadas por e-mail:

cre.rgt@ifsp.edu.br ou via Requerimento de Documentos Faltantes no SUAP.

O requerimento do Diploma para os estudantes dos Cursos Técnicos e Integrados, após a entrega dos documentos

faltantes, será feito de forma eletrônica no SUAP pelo próprio interessado.

Em caso de dúvidas: cre.rgt@ifsp.edu.br; Telefone: 13 38282020 ou 13 981970069.

Abaixo a lista de alunos por curso com os documentos faltantes.

 

 

 

FORMANDOS 2021/02 QUE DEVEM DOCUMENTOS

  

MECATRÔNICA CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE

Matrícula Documentos faltantes

RG3005518 Certificado de conclusão e historico escolar do Ensino Médio

RG1825402 Certificado de conclusão e historico escolar do Ensino Médio

RG3002942 Certificado de conclusão e historico escolar do Ensino Médio

RG1905104 Certificado de conclusão e historico escolar do Ensino Médio

RG3004368 Certificado de conclusão e historico escolar do Ensino Médio



RG3003914 Certificado de conclusão e historico escolar do Ensino Médio

RG3005372 Certificado de conclusão e historico escolar do Ensino Médio

RG1905341 certificado de conclusão do Ensino Médio

RG1905236 Certificado de conclusão e historico escolar do Ensino Médio, quitação eleitoral

e cerificado de reservista

RG3004121 Certificado de conclusão e historico escolar do Ensino Médio

RG1905244 certificado de conclusão do Ensino Médio e certificado de reservista

RG3003299 quitação eleitoral e cerificado de reservista

  
  
  

EDIFICAÇÕES CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE

Matrícula Documentos faltantes

RG3004881 Certificado e histórico escolar do Ensino Mèdio

RG3003001 Certificado e histórico escolar do Ensino Mèdio

RG3002608 Certificado e histórico escolar do Ensino Mèdio

RG1900277 Certificado e histórico escolar do Ensino Mèdio, certificado de reservista e

quitação eleitoral

RG3003744 Certificado e histórico escolar do Ensino Mèdio

RG300418X Certificado de reservista

RG3004244 RG (aluno entregou CNH, onde não consta naturalidade)

RG1900099 RG (aluno entregou CNH, onde não consta naturalidade)

RG3004376 RG (aluno entregou CNH, onde não consta naturalidade)

RG3003078 RG (aluno entregou CNH, onde não consta naturalidade)

 
 

  

MECATRÔNICA INTEGRADO

Matrícula Documentos faltantes

RG192513X quitação eleitoral

RG1925393 Certificado e histórico escolar do Ensino Fundamental

RG1925202 certificado de reservista e quitação eleitoral

RG1925253 certificado de reservista e quitação eleitoral

RG192530X certificado de reservista e quitação eleitoral

RG1925334 Certificado e histórico escolar do Ensino Fundamental

RG1925326 Certificado e histórico escolar do Ensino Fundamental

RG1925172 certificado de reservista e quitação eleitoral

  
  
  
  

LOGÍSTICA INTEGRADO

Matrícula Documentos faltantes

RG191541X quitação eleitoral



RG1915011 quitação eleitoral

RG1915118 certificado de reservista e quitação eleitoral

RG1800248 quitação eleitoral

RG1915029 quitação eleitoral

RG191538X quitação eleitoral

RG1915215 certificado de reservista e quitação eleitoral

RG1915207 quitação eleitoral

RG1915274 quitação eleitoral

RG1915355 quitação eleitoral

RG1915193 RG

RG1915339 quitação eleitoral

  
  

EDIFICAÇÕES INTEGRADO

Matrícula Documentos faltantes

RG1920332 quitação eleitoral e certificado de reservista

RG1920316 histórico do Ensino Fundamental

RG1920359 quitação eleitoral e certificado de reservista

RG1920286 quitação eleitoral

RG1920189 certificado e histórico do Ensino Fundamental

RG1920146 quitação eleitoral

RG1920111 quitação eleitoral

  
  
  

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Matrícula Documentos faltantes

RG1740041 Certificado de Reservista

RG1740075 Histórico Escolar do Ensino Médio

  
  

LICENCIATURA EM FÍSICA

Matrícula Documentos faltantes

RG300015X Título de Eleitor

RG3000079 Certificado de Reservista

 

 

 

Registro, 15 de dezembro de 2021.
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