
REMATRÍCULA 

- As rematrículas só serão processadas após o término do período de rematrícula. 
- Dentro do período de rematrícula o aluno poderá alterar sua solicitação, repetindo o procedimento abaixo e 
clicando em “SALVAR”. 
- Atentar para o número de vagas em cada disciplina. Se houver mais interessados do que vagas, os alunos serão 
selecionados de acordo com a instrução normativa de rematrícula. 
- Será processada a última solicitação feita no caso de alteração das disciplinas escolhidas. 
- Os alunos que acessarem o Suap e não aparecer a opção de rematrícula, devem encaminhar e-mail à 
Coordenadoria de Registros Acadêmicos (cre.ctd@ifsp.edu.br) para regularização. 

 
ORIENTAÇÕES PARA REMATRÍCULA 

1 - Acesse o sistema SUAP: https://suap.ifsp.edu.br/accounts/login/?next=/ 

2 - No período de rematrícula, ficará disponível o botão “FAÇA SUA MATRÍCULA ONLINE”. 

 

3 - Ao clicar no botão de rematrícula, surgirá uma tela de “ATUALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS”. 

 

4 - Depois que clicar em ENVIAR os dados atualizados, selecione as disciplinas desejadas e clique em SALVAR. 

 

SE FOR NECESSÁRIO, ATUALIZE SEUS DADOS 

PESSOAIS. 

Você pode inserir o endereço do currículo Lattes, 

informando neste campo. 

(ATENÇÃO: NÃO É OBRIGATÓRIO).  O Currículo Lattes 

é o padrão brasileiro para o registro da vida 

acadêmica e profissional de estudantes e 

pesquisadores. Ele é adotado pela maioria das 

instituições de fomento, universidades e institutos 

de pesquisa do País.  

Selecione as disciplinas desejadas 

e clique em SALVAR 

Tela da Pós e Superior 

mailto:cre.ctd@ifsp.edu.br
https://suap.ifsp.edu.br/accounts/login/?next=/


ATENÇÃO para os cursos INTEGRADOS e o Técnico em Fabricação Mecânica. 

 

 

5 - Surgirá a mensagem “PEDIDOS DE MATRÍCULA SALVOS COM SUCESSO” e o horário com as disciplinas escolhidas. 

Você pode acompanhar a situação da sua rematrícula em ACOMPANHAR O STATUS DO SEU PEDIDO. Você pode 

imprimir seu horário ao clicar em IMPRIMIR COMPROVANTE. 

 

 

ATENÇÃO 

- Caso haja alguma dúvida em relação a disciplinas não ofertadas, clicar em “DESCUBRA O MOTIVO DAS SUAS 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS PENDENTES NÃO ESTAREM DISPONÍVEIS”. 

- Caso haja conflito de horário, o sistema não permite que a solicitação seja salva. Confira novamente as disciplinas e 

faça as adequações necessárias. 

- Qualquer dúvida sobre o sistema encaminhar e-mail à Coordenadoria de Registros Acadêmicos 

(cre.ctd@ifsp.edu.br). 

Não é possível selecionar disciplinas isoladas. 

Portanto, clique para selecionar todas as disciplinas 

do período. Para os cursos INTEGRADOS, as 

disciplinas de Espanhol (oferecida nos três anos) e 

Libras (oferecida apenas no 3º Ano) são optativas, e 

nesse caso, o aluno deverá selecionar se desejar 

cursá-las. 

Tela do Integrado 

Tela da Fabricação Mecânica 
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