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Assunto: Convocação para Assunto: Convocação para Matrícula do Edital Nº 472.2022 – Edital deMatrícula do Edital Nº 472.2022 – Edital de
Transferência - vagas remanescentes Transferência - vagas remanescentes 

 

A Diretoria Adjunta Educacional do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP) – Câmpus Suzano, de acordo com as disposições da legislação em vigor,
torna público, por meio deste comunicado a Convocação para Matrícula referente ao Edital
de Transferência Interna/Externa, Reopção, Reingresso e Ingresso por Diploma de
Graduação destacados no assunto desse comunicado. 

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULACONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA

Os candidatos DEFERIDOS estão CONVOCADOS para matrícula dos ingressantes por
transferências interna, transferência externa, reopção de curso, reingresso e de portadores
de diploma de graduação que será de forma on-line nos dias 28 de julho de 2022 a 02 de
agosto de 2022.

Os candidato ou procurador deverá enviar os documentos conforme instruções a seguir: 

a ) Candidatos a transferência por reopção de cursoCandidatos a transferência por reopção de curso  (alunos do IFSP Suzano que estão
migrando de um curso para outro): https://forms.gle/4uqps1K31d5bJcC4A 

-Encaminhar o requerimento de matrícula devidamente preenchido e assinado, via
formulário no link: 

*Para esta opção não é necessário o envio de mais documentos, exceto o Requerimento de
Matrícula - Formulário publicado junto desse comunicado. 

b) Demais candidatos: b) Demais candidatos: 

Deverão encaminhar, via formulário eletrônico -
l i n k :  https://forms.gle/oMiWUhsQeLogZi1c6 os documentos em formato PDF,
relacionados a seguir: 

a) Cer ficado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio, ou ainda, cer ficação
ENEM ou ENCCEJA;
b) Documento de Iden dade oficial com foto e número de CPF (RG, carteira de
habilitação); 
c) Cédula de Identidade para estrangeiros (RNE/CRNM)(se aplicável); 
d) Cer dão de alistamento militar ou carteira de reservista ou, ainda, cer ficado de
dispensa militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos); 
e) Comprovante de endereço atualizado; 
f) Cer dão de quitação eleitoral, h ps://www.tse.jus.br/ ou declaração escrita e assinada
pelo candidato;
g) Uma foto 3X4 recente;
h) Requerimento de matrícula assinado*

*O Requerimento de Matrícula deverá ser preenchido e assinado (este documento estará
disponível para download junto da publicação desse comunicado no site). 

Somente serão efe vadas as matrículas para os candidatos que apresentarem a
documentação completa. Casos específicos poderão ser acertados com a secretaria pelo
email cra.suzano@ifsp.edu.br. A garan a da matrícula está condicionada ao envio de todos
os documentos pelo candidato ou procurador ou seu representante legal para candidatos
com idade inferior a 18 anos, nas datas estabelecidas. 

CANDIDATOS CANDIDATOS DEFERIDOSDEFERIDOS



InscritoInscrito TipoTipo Curso/Semestre de matrículaCurso/Semestre de matrícula

Gustavo Henrique Souza de

Oliveira 
Reopção Tecnologia em Logística - 2o semestre

Patricia dos Santos Demétrio Reopção Tecnologia em Logística - 2o semestre

Gabriel Ferreira de Sousa Reopção Tecnologia em Logística - 2o semestre

Izabele Zechinato Transf.Ext. Tecnologia em Logística - 2o semestre

Murilo Augusto Lopes da Silva Transf.Ext. Tecnologia em Logística - 4o semestre

Kamila Thauane Carvalho de Lima Transf.Ext. Química Industrial - 2o semestre

Jonas de Sousa Silva Transf.Ext. Química Industrial - 2o semestre

Ronald Almeida Santos Port.Diploma Química Industrial - 4o semestre

Murilo Rafael Moioli Port.Diploma Química Industrial - 4o semestre

Janio de Sousa Santos Port.Diploma Química Industrial - 4o semestre

Lucas Pestana Menezes Reopção Engenharia C.A. - 4o semestre

Roberto Ruy Luques Neto Reopção Engenharia C.A. - 2o semestre

João Pedro Arantes Martins Transf.Ext. Engenharia C.A. - 2o semestre

Eric Rocha Teles Transf.Ext. Engenharia C.A. - 2o semestre

Marcio Rufino dos Santos Port.Diploma Engenharia C.A. - 4o semestre

Herdones Teles Rocha Port.Diploma Lic. Química  - 2o semestre

Suelen Matos de Melo Port.Diploma Lic. Química  - 4o semestre

Gustavo Henrique Gavinho da Silva Reopção Técnico em Administração - 1o sem.

Gustavo Santos Rodrigues Reopção Técnico em Administração - 1o sem.

CANDIDATA INCANDIDATA INDEFERIDA:DEFERIDA:

Debora de Jesus dos Santos - não indicou o curso pretendido

NOTAS IMPORTANTES:NOTAS IMPORTANTES:

a) Todos(as) os(as) candidatos(as) (especialmente os alunos que não são do IFSP Suzano)  ficam

convidados a participar da integração ao IFSP a ser realizada presencialmente no IFSP Suzano no

dia 02/08/2022 às 19h. 

b) O aproveitamento de disciplinas já cursadas deverá ser solicitado via secretaria online

conforme calendário acadêmico. Na integração do dia 02/08/2022 serão informados maiores

detalhes. 

Câmpus Suzano/SP, 28 de julho de 2022
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