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SEJAM BEM-VINDOS!



Parabéns!!! 
Você ingressou no IFSP

 Mas... O que isso quer dizer?

 O IFSP é instituição de educação 
superior, básica e profissional, multicampi, 
especializada na oferta de educação 
profissional e tecnológica nas diferentes 
modalidades de ensino.





Câmpus São Paulo

 Oferece cursos técnicos integrados ao 
ensino médio, técnico concomitante ou 
subsequente, Educação de Jovens e 
Adultos, cursos de Graduação e Pós-
Graduação em diversas áreas.



Isso Quer Dizer Que:

Você poderá participar de atividades intercampi e 
por vezes até internacionais. Fiquem atentos às 
oportunidades.

O Instituto Federal tem uma estrutura grande que 
permite que você verticalize seus projetos de 
desenvolvimento de carreira, podendo concluir 
dentro do IFSP sua pós graduação.

Para isso você vai precisar se organizar desde o 
inicio da sua trajetória escolar, mas vai receber 
ajuda para isso. 



Estrutura
 6 auditórios , 59 salas de aula,  salas de projeção, salas de 

desenho;

 21 laboratórios de informática integrados em rede Internet, 
laboratórios de física, química e biologia, geografia e redação. 
Laboratórios de construção civil, de  eletrotécnica, de eletrônica 
e telecomunicações, de mecânica;

 Laboratórios de turismo, de educação musical, ateliê de artes;

 Oficinas de práticas profissionais de eletrônica, eletrotécnica e 
telecomunicações,  de produção mecânica de tornearia, 
frenagem, retificadora e máquinas especiais;

 Pista de atletismo,  campo de futebol,  quadras poliesportivas;

 Serviços: Médico, Refeitório, Cantina, Biblioteca.



Ensino Remoto Emergencial

Suspensão das atividades presenciais: 
meados de março

Retomada das atividades acadêmicas: 
meados de agosto

ERE: Moodle (institucional) e outras 
plataformas de apoio (Google Meet, 
Google Teams, etc.) 



Como se localizar no Ensino 
Remoto Emergencial ?
Fiquem atentos diariamente às publicações nos 

sites:

 - da Reitoria: ifsp.edu.br

 - do Câmpus São Paulo: spo.ifsp.edu.br

Nos endereços de e-mail cadastrados no sistema;

No Suap e 

No Moodle



Cursos:

 Cada curso possui um coordenador que 
trabalha no gerenciamento e organização 
do curso. Em caso de dúvidas e 
dificuldades referentes ao curso, procure 
seu coordenador. 



Contato dos Coordenadores da 
Licenciatura

 Matemática: Profa. Valéria Luchetta – 

valeria@ifsp.edu.br

 Geografia: Profa. Dariane Rossi – 

dariane.rossi@ifsp.edu.br

 Física: Prof. André Batista Noronha Moreira – 

noronha@ifsp.edu.br



Contato dos Coordenadores: 
Tecnológicos

 Automação Industrial - Prof. Alexandre Ventieri – 

alexandreventieri@ifsp.edu.br

 Gestão da Produção Industrial - Prof. Maurício Silva Nascimento – 

mauricio.nascimento@ifsp.edu.br

 Sistemas Elétricos - Prof. Mario Sergio Cambrai – 

cambraia@ifsp.edu.br 

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Prof. Alexandre Beletti 

Ferreira – higuita@ifsp.edu.br

 Gestão de Turismo: Profa. Erika Koga – kogadinapoli@ifsp.edu.br



Contato dos Coordenadores: 
Engenharias

• Eletrônica: Prof. Gilberto Igarashi – 

igarashi@ifsp.edu.br

• Produção: Prof. Isac Kiyoshi Fujita – 

ifujita@ifsp.edu.br



Contato dos Coordenadores: Técnicos 
Concomitantes/ Subsequentes

 Edificações: Profa. Thais Kitzinger – 

thais.kizinger@ifsp.edu.br

 Telecomunicação: Prof. Amauri dos Santos- 

amasan@ifsp.edu.br

  Eletrotécnica: Prof. Osmir Adão – osmir@ifsp.edu.br



Você também poderá contar com a 
Diretoria Sociopedagógica

 Lá você irá encontrar:

   Pedagogos, psicólogos, técnicos em 
assuntos educacionais, assistentes 
sociais, interprete de língua de sinais, e 
assistentes administrativos.



Principais Atividades desenvolvidas 
pela CTP com os alunos

 Acompanha os estudantes no processo de ensino e 
aprendizagem;

 Oferece a orientação pedagógica e psicológica do 
discente diante de situações de dúvida, conflito ou 
dificuldade;

 Oferece orientações ao corpo docente sobre 
procedimentos para desenvolvimento dos alunos em 
suas especificidades.



Principais Atividades 
desenvolvidas com os alunos

 Atende, orienta, encaminha e acompanha 
os estudantes e familiares no âmbito 
sociopsicoeducacional;

 Colabora com as ações inclusivas do 
Núcleo de Apoio às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas 
(NAPNE);



Você também poderá ter apoio 
do Napne

 Núcleo de Apoio às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas

 Formado por profissionais de diversos setores 
e áreas que dividem seu tempo entre suas 
atividades de origem e a atuação no núcleo.

 Está em processo de recomposição

 napne.spo@ifsp.edu.br



Como entender o IFSP: 
Documentos Fundamentais

 O IFSP é regido por normas. É importante 
conhecê-las para saber quais são seus 
direitos e deveres e como proceder. Isso, 
certamente facilitará sua vida acadêmica.

 
 Consulte-as sempre e, em caso de 

dúvidas,  procure ajuda na CTP. 



Organização Didática

 A organização didática é o conjunto de 
normas, fundamentadas na legislação 
educacional, que regulamenta e organiza 
todos os procedimentos didático-
pedagógico-administrativos dos campi do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo.

Onde encontrar: https://spo.ifsp.edu.br/documentos-
institucionais



Lá você irá encontrar:

 Os critérios para aprovação e reprovação;
 As orientações sobre recuperação 

paralela;
 Os critérios e normas para a verificação 

de rendimento escolar; 
 Orientações sobre abono de faltas, 

transferência, regime de exercícios 
domiciliares,...



Informações gerais sobre os 
Cursos Superiores

 Organização por componente curricular

 Frequência mínima: 75%

 Nota mínima para aprovação:6,0

 Mínimo de dois instrumentos avaliativos

 Instrumento Final de Avaliação: Para ter 
direito é necessário 75% de frequência e 
nota mínima de 4,0



Informações gerais sobre os 
Cursos Técnicos Modulares
 Componentes curriculares organizados em 

módulos

 Média global das notas finais mínima: 6,0

 Frequência global mínima: 75%

 Reavaliação: No componente curricular 
frequência mínima de 75% e nota inferior a 6,0

 Promovido Parcialmente: Frequência mínima 
de 75% e média no componente inferior a 6,0 
em no máximo 3 componentes curriculares.



Calendário Acadêmico
 É o documento oficial que estabelece as 

datas de todas as atividades e ações a 
serem desenvolvidas no decorrer do ano 
letivo. Nele você encontra as datas de 
inicio e término de bimestre e semestre, 
datas dos conselhos, emendas de feriados 
e trancamento de matrícula.

Onde encontrar: spo.ifsp.edu.br/calendarios

 



Calendários



    
            SUAP

 Sistema de Registro Acadêmico

 Acompanhar divulgação de notas e 
frequência, matrícula nas disciplinas, 
fazer solicitação de documentos

 Verificar seus dados pessoais

 Acompanhar o calendário acadêmico



Projeto Pedagógico do Curso - 
PPC

Documento que contêm todas as informações sobre 
o funcionamento do seu curso:

- Objetivos;

- Ementas; 

- Carga Horária;

- Objetivos de Estágio e Projetos Integradores.

- Disponível no site do Campus São Paulo em 
“Cursos”. 



Onde pedir ajuda? Saiba quem 
procurar quando:

 Dúvidas sobre matrícula, rematrícula, 
transferência, solicitação de documentos 
escolares, atualização de dados: Secretaria dos 
Cursos Técnicos- cre@ifsp.edu.br ou 
Secretaria dos Cursos Superiores – 
crs@ifsp.edu.br

 Dúvidas sobre o Moodle: Coordenadoria de 
Educação a Distância – ced.spo@ifsp.edu.br

 Problemas com login e senha do SUAP: 
suporte.spo@ifsp.edu.br



Onde pedir ajuda? Saiba quem 
procurar quando:
 Dúvidas referentes aos estágios: 

Coordenadoria de Estágios – 
cee.spo@ifsp.edu.br

 Orientação de estudos e psicologia escolar: 
ctp.spo@ifsp.edu.br

 Programa Auxílio Permanência e atendimento 
do serviço social: dsp@ifsp.edu.br

 Dúvidas sobre passe escolar: 
cae.spo@ifsp.edu.br



Atualização de dados

 É muito importante que mantenha seus 
dados de contato atualizados no IFSP! 
Caso haja alguma mudança, envie um e-
mail para a secretaria de seu curso 
solicitando a alteração.



Obrigado!

Coordenadoria Técnico-Pedagógica
Bloco A (piso superior) - Sala 306 C
2763-7530 / 2763-7509
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