
COMUNICADO CRS – 002/2023

REMATRÍCULA CURSOS DE GRADUAÇÃO - 1º SEMESTRE DE 2023
Disciplinas CORRELATAS e DP Especial

CORRELATAS
A CRS - Coordenadoria de Registros Escolares do Ensino Superior do câmpus São

Paulo informa que em virtude da demanda de serviços e para possibilitar a atualização das

disciplinas correlatas que serão ofertadas neste semestre, o período de solicitação ocorrerá
de 07 a 11 de fevereiro de 2023.

Ressalta-se que:

1. A solicitação dar-se-á exclusivamente por meio de formulário eletrônico;
2. O Acesso aos formulário ocorrerá via Moodle;

3. A solicitação não garante a matrícula na disciplina;
4. A ordem de prioridade de matrícula em disciplinas seguirá o disposto no art. 61 da

Organização Didática vigente e na Instrução Normativa PRE/IFSP Nº 003, de 10 de julho

de 2017;

O resultado das solicitações será divulgado no dia 06/03/2023. Porém, os estudantes

que tiverem a solicitação deferida poderão visualizar a disciplina em curso no Boletim do

semestre antes dessa data.

Link para acesso ao Moodle:

https://eadcampus.spo.ifsp.edu.br/course/view.php?id=1229&section=20#tabs-tree-start

DP Especial
A Solicitação de DP Especial ocorrerá no período previsto em calendário

acadêmico, de 01 a 05 de fevereiro.

O Regime Especial de Dependência prevê que o estudante curse apenas 40% da carga

horária de determinada disciplina, de forma presencial.

A) Condições para Solicitar o Regime Especial de Dependência

1. Preencher o formulário eletrônico;
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2. Não ter sido reprovado por falta na disciplina;

3. O Regime Especial de Dependência não permite a realização de avaliações
substitutivas;

4. O Regime Especial de Dependência não permite a realização de IFA.

B) Resultado da Solicitação

O requerimento passará pela análise do Colegiado do Curso e após isso
enviaremos o resultado ao estudante por e-mail. O prazo para resposta é de 30 dias após o
prazo final de solicitação.

Link de acesso para o formulário de solicitação :

https://forms.gle/pECH1vjB4pAkkogY8

O resultado das solicitações será divulgado até o dia 06/03/2023 via processo
eletrônico no Suap.

ATENÇÃO!
No momento da solicitação das correlatas, preencha

somente o formulário destinado ao seu curso.

DÚVIDAS

Dúvidas ou possíveis ocorrências deverão ser encaminhadas para o email:

rematricula@ifsp.edu.br, e serão respondidas em até 2 dias úteis. Para isso, deverão ser

informados o prontuário e nome completo do aluno, um telefone para contato e também a

descrição da dúvida ou ocorrência detalhada e escrita de forma coerente. E-mails sem o

prontuário do aluno ou sem detalhamento adequado da ocorrência não serão respondidos.

Identificar o assunto do e-mail:

CORRELATAS 1/2023 – NOME COMPLETO – PRONTUÁRIO

EQUIPE CRS

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023.
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