
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São PauloInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Câmpus São PauloCâmpus São Paulo

DIRETORIA ADJUNTA DE ADM ESCOLARDIRETORIA ADJUNTA DE ADM ESCOLAR

  COMUNICADO  COMUNICADO N.º 2/2022 - DAE-SPO/DEN-SPO/DRG/SPO/IFSPN.º 2/2022 - DAE-SPO/DEN-SPO/DRG/SPO/IFSP

Assunto: Envio de Foto para Carteirinha Estudantil

 

Informamos que, no intuito de intensificar as políticas de controle de acesso ao câmpus, retomaremos a emissão de

carteirinhas para identificação estudantil aos estudantes (dos níveis médio/técnico, graduação e pós-graduação)

regularmente matriculados no 2º semestre letivo de 2022.

Para a emissão da carteirinha é necessário que o estudante possua a foto cadastrada no sistema Suap.

Solicitamos aos alunos que não possuem foto no Suap que envie uma foto, via sistema Suap, até o dia 16/09/2022,

conforme estabelecido a seguir:

 

1 - Faça o Login (com seu prontuário e senha) no sistema Suap;

2 -  Clique no Menu "Ensino" e em seguida clique em "Dados do Aluno";

3 - Na aba "Requerimentos" - adicione um requerimento - na modalidade "Assuntos Diversos";

4 - Selecione o requerimento do tipo "1ª Via de Carteirinha Estudantil" e clique em Salvar;

5 - Anexe uma foto - no padrão 3X4 - legível, atual e de preferência tirada de frente com iluminação uniforme; 

6 - Anexe seu RG ou CNH;

7 - Clique em "Enviar". Após enviar os arquivos, o requerimento ficará com o status pendente até um servidor

analisar; aguarde. 

O vídeo com o tutorial para abertura de requerimentos via Suap pode ser acessado em:

https://www.youtube.com/watch?v=y3MWSuP7kLk&list=PLnkQm4Mo5F5L3vK0JQq9ezeRzCoU-

TXGj&index=7

A carteirinha dos estudantes que já possuem fotos no Suap serão emitidas automaticamente, não é necessária a

abertura de requerimento.

O estudante que não enviar a foto no prazo estabelecido ou enviar foto ilegível, adulterada ou que não

possibilite sua identificação não terá a carteirinha emitida.

Após a emissão das carteirinhas, divulgaremos novo comunicado com as orientações a respeito da

entrega/retirada.

São Paulo, 12 de setembro de 2022.
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