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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO PAULO 

CÂMPUS SUZANO 
 

COMUNICADO 
DAE/SZN nº 001/2018 de 08 de janeiro de 2018 

 
DE: Diretoria Adjunta Educacional (DAE/SZN) 
PARA: Estudantes de cursos superiores do Câmpus Suzano 
 
ASSUNTO: Período de rematrícula em cursos superiores do Câmpus Suzano 
 
 

Prezado (a) estudante de cursos superiores do Câmpus Suzano do IFSP, 
 
A Diretoria Adjunta Educacional (DAE) do Câmpus Suzano comunica que a 

rematrícula em cursos superiores será realizada, exclusivamente via SUAP, no período 
de 09 a 23 de janeiro de 2018.  

 
O(a) aluno(a) deve acessar o SUAP no sítio eletrônico https://suap.ifsp.edu.br/ e 

fazer o login (usuário) com o número de prontuário (SZXXXXXX) e senha cadastrada. Se 
for o 1º acesso, o(a) estudante deve acessar o link “Trocar/Esqueci minha senha” e realizar 
os procedimentos solicitados.  

 
Disciplinas com pendência de realização do Instrumento Final de Avaliação (IFA) 

serão apresentadas com nota zero no Boletim do(a) aluno(a). No entanto, não impedirá a 
realização da rematrícula. 

 
O(a) aluno(a) pode consultar as disciplinas ofertadas, por turma, no site do Câmpus 

Suzano (szn.ifsp.edu.br) em > Área do Aluno > Horário 2018. 
 
A rematrícula tem caráter obrigatório e deverá ser realizada no período 

estabelecido pela instituição. Caso o estudante não realize a rematrícula no prazo 
previsto, este deverá apresentar justificativa à Coordenadoria de Registros Acadêmicos 
(CRA) no prazo de 05(cinco) dias úteis. A justificativa será encaminhada ao Diretor Adjunto 
Educacional para análise e parecer. 

 
Estudantes não aptos a realizar a rematrícula deverão procurar a Secretaria do 

Câmpus, a partir do dia 29 de janeiro, para mais informações. 
 
Em caso de dúvida, o(a) estudante deve procurar a Secretaria do Câmpus, de 

segunda a sexta-feira (exceto no período de 17 a 23 de janeiro de 2018), das 8h às 18h, 
ou encaminhar um e-mail para ecaetano@ifsp.edu.br ou cre.suzano@ifsp.edu.br.  

 
O tutorial para rematrícula online está disponível no site do Câmpus Suzano: 

szn.ifsp.edu.br.   
_________________________________ 

EFRAIM CAETANO DOS SANTOS 
Diretor Adjunto Educacional - Em exercício 

IFSP / Câmpus Suzano 
*O original encontra-se assinado. 
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