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Aos estudantes e professores dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFSP Câmpus Votuporanga.

ASSUNTO: Procedimento de matrícula em disciplinas optativas no ano de 2021.ASSUNTO: Procedimento de matrícula em disciplinas optativas no ano de 2021.

Considerando os ar gos 28, 35 e 36 da Organização Didá ca da Educação Básica do IFSP (Aprovada pela Resolução nº 62/2018) que

tratam da matrícula em disciplinas optativas.

Venho por meio deste, divulgar o procedimento e prazo para solicitação de matrícula em disciplinas optativas.

 

Art. 1ºArt. 1º Para realizar a solicitação de matrícula nas disciplinas opta vas, o estudante deverá abrir um requerimento on-line pelo SUAP no

período de  05 a 09/04/2021 05 a 09/04/2021.

§ 1º.§ 1º. Para abrir o requerimento, o estudante deverá acessar o SUAP e clicar nas opções a seguir:

1. Menu: "Ensino"

2. Item: "Dados do aluno"

3. Aba: "Requerimentos"

4. Botão: "Adicionar requerimento"

5. Tipo: "Rematrícula"

6. Descrição/Justificativa: "Informar a(s) disciplina(s) que deseja se matricular em 2021"

7. Botão: "Salvar";

§ 2º.§ 2º. Os horários das disciplinas são:

Libras - Segunda-feira - 11h20 às 12h20

Espanhol Básico - Sexta-feira - 13h30 às 14h30

Espanhol Intermediário - Segunda-feira - 13h30 às 14h30

Espanhol Avançado - Segunda-feira - 14h40 às 15h40

Art. 2ºArt. 2º Após o início das aulas, caso o estudante queira cancelar a matrícula da disciplina opta va, o mesmo deverá realizar o

procedimento descrito no Art. 1º abrindo um requerimento do tipo "Cancelamento de disciplina".

Art. 3ºArt. 3º Esta coordenadoria estará à disposição para esclarecimentos.

 

Fernando Barão de Oliveira

Coordenador de Registros Acadêmicos

assinado eletronicamente
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