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Assunto: Editais de Transferências - 2023/1

 

Informamos que o câmpus São Paulo do IFSP não abrirá editais para ingresso por transferências

interna e externa, reopção de curso e portadores de diploma de graduação, para o 1º semestre letivo de 2023, para

nenhum de nossos cursos dos níveis médio/técnico e graduação.

Em decorrência de todos os nossos cursos dos níveis médio/técnico e graduação estarem em fase de

reformulação de seus PPCs (Projeto Pedagógico de Curso) - para atender a determinações do MEC (Ministério da

Educação) - e, dado o grande número de cursos que ofertamos e a alta demanda que o câmpus costuma ter de

interessados por transferências; não conseguiremos realizar essas análises curriculares no momento.

Nossos coordenadores e docentes envolvidos nas representações de cursos estão atarefados com as

demandas regulares do 2º semestre de 2022 e direcionados na finalidade de cumprir os prazos estipulados para

entregas das reformulações dos cursos à reitoria do IFSP até o final de 2022.

Além disso, no 1º semestre de 2023 estaremos com novas matrizes curriculares, o que demandará

esforços internos para adequarmos os discentes de nossas atuais estruturas curriculares para essa transição de

matrizes e dificultará a alocação em disciplinas dos ingressantes por transferências.

Diante do exposto, a DRG (Diretoria Geral), a DEN (Diretoria de Ensino) e a DAE (Diretoria

Adjunta de Administração Escolar) do câmpus São Paulo concluíram a inviabilidade de aceitarmos ingressantes

por editais de transferências no primeiro semestre de 2023.

Após as novas estruturas entrarem em vigor, estudaremos seus impactos e a possibilidade de

abrirmos o edital para o 2º semestre de 2023. 

São Paulo, 04 de outubro de 2022.
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