CSP – Coordenadoria Sociopedagógica
CAE – Coordenadoria de Apoio ao Ensino

ATENÇÃO! – Dicas de acesso a informações pertinentes para a vida escolar!
Para informações referentes ao Câmpus Birigui e também, encontrar documentos sobre sua vida
escolar, além de consulta a editais diversos (Pesquisa, Extensão, Bolsas) e outras informações
pertinentes, acessar o site:

bri.ifsp.edu.br
No Menu à esquerda, clicar em Área do Aluno – Documentos e Informações.
Você encontrará:
- Organização Didática dos Cursos Ofertados pelo IFSP
- Manual do Aluno
- Normas Disciplinares
- Normas de Funcionamento do câmpus
- Portaria do Regime de Trabalho Domiciliar

- Instruções normativas pertinentes a transferências e
aproveitamento de estudos
- Roteiro do ônibus
- Normas para uso de Laboratórios

Além dos citados documentos, você encontrará no Menu à esquerda:
- Calendários
- Informações gerais sobre os cursos
- Informações sobre a Assistência Estudantil
Havendo alguma dificuldade de acesso a Internet, por favor, procurar os setores CAE (Coordenadoria
de Apoio ao Ensino), CSP (Coordenadoria Sociopedagógica) e CRE (Coordenadoria de Registro Escolar)
para dúvidas e consulta aos documentos.
Horário de Atendimento e telefone dos Setores:
Coordenadoria de Registro Escolar: 9h a 21h e Sábado 8h a 12h (3643-1166)
Coordenadoria de Apoio ao Ensino: 9h a 21h e Sábado 7h a 13h (3643-1161)
Coordenadoria Sociopedagógica: 9h a 21h (3643-1173 e 3643-1175)
Além disso, todos os procedimentos têm prazos estabelecidos no Calendário Escolar e deverão ser observados. A perda desses
prazos acarretará prejuízos para a sua vida acadêmica e fica a critério da Instituição o parecer final de alguma solicitação.
Observe, diariamente, os quadros de avisos e as páginas da internet utilizadas para comunicação do câmpus.
A responsabilidade pela busca de informação é do aluno e você não poderá alegar desconhecimento dessas informações.

Segue as principais datas para o 1º Semestre de 2017, porém, consultem o Calendário Escolar na íntegra, além de
acompanhar os Editais Institucionais através do site e murais nos espaços físicos do câmpus.
13 a 24/02: Prazo para solicitação da Assistência Estudantil (ingressantes)
13/04: Prazo final para cancelamento de disciplinas (cursos superiores)
28/04: Prazo final para trancamento de matrícula (cursos técnicos e superiores)
03/05: Conselho Pedagógico dos Cursos Técnicos
10/05: Conselho Pedagógico do Ensino Médio Integrado
29 a 31/05: Semana dos Cursos
03 a 05/07: Reavaliação dos técnicos concomitantes e reposição de todos os cursos técnicos
03 a 06/07: período de reposição de aulas e realização do instrumento final de avaliação dos cursos superiores
07/07: Conselho deliberativo (Cursos Técnicos)

ATENÇÃO! CONSULTAR OS DOCUMENTOS PERTINENTES A SUA VIDA ESCOLAR! AS
INFORMAÇÕES SÃO ENCONTRADAS NO SITE DA INSTITUIÇÃO, NO MANUAL DO ALUNO E OS
SETORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA INFORMAÇÕES E TAMBÉM PARA CONSULTA AOS
DOCUMENTOS! INFORME-SE! ATENÇÃO AOS PRAZOS CONTIDOS EM CALENDÁRIO!

