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Assunto: REMATRÍCULA PARA O PRÓXIMO PERÍODO LETIVO - 2023Assunto: REMATRÍCULA PARA O PRÓXIMO PERÍODO LETIVO - 2023

 

A Coordenadoria de Registros Acadêmicos comunica a todos os discentes do IFSP Câmpus Registro que o período
d e rematrícularematrícula para o próximo semestre (cursos técnicos concomitantes/subsequentes e cursos superiores) e
para o próximo ano (cursos técnicos integrados) será de 02 a 20 de janeiro de 2023 02 a 20 de janeiro de 2023 .

A rematrícula é feita de forma online, no SUAP.

Orientações para a rematrícula:

CURSOS TÉCNICOS E INTEGRADOS: CURSOS TÉCNICOS E INTEGRADOS: https://www.youtube.com/watch?v=dx40T-CHb3A&t=18s

CURSOS SUPERIORES: CURSOS SUPERIORES: https://www.youtube.com/watch?v=xtbq7Czi0zA

A rematrícula para cada período le vo é obrigatória para todos os estudantes, inclusive para os que estão em
cumprimento de prá ca profissional ou outras a vidades curriculares previstas para integralização do curso
conforme data prevista no calendário acadêmico do câmpus.

O estudante que não efetuar a rematrícula no prazo, terá até 20 dias corridos para jus ficar o fato e regularizar a
situação junto à Coordenadoria de Registros Acadêmicos, sob pena de cancelamento da matrícula
compulsoriamente.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a CRA através dos seguintes canais:

E-mail: cre.rgt@ifsp.edu.br

Telefone: (13) 38282020

Whatsapp: (13) 981970069
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