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ASSUNTO: ASSUNTO: Classificação final dos candidatos aprovados e convocação para matrícula do Classificação final dos candidatos aprovados e convocação para matrícula do processo sele vo de reopção de curso,processo sele vo de reopção de curso,
transferência interna, transferência externa, reingresso e portador de diploma de graduação para ingresso no curso de Bacharelado emtransferência interna, transferência externa, reingresso e portador de diploma de graduação para ingresso no curso de Bacharelado em
Ciência da Computação do IFSP para o primeiro semestre letivo de 2021 - Câmpus Presidente Epitácio.Ciência da Computação do IFSP para o primeiro semestre letivo de 2021 - Câmpus Presidente Epitácio.
 
 

Conforme o previsto no Edital N° 08/2021 – DRG PEP, a classificação final dos candidatos aprovados, após o período des nado à

interposição de recurso é apresentada a seguir.

 
Transferência externa:Transferência externa:
 

Terceiro semestre:Terceiro semestre:

1. Núbia Tamires Souza – aproveitamento de 12 disciplinas

 
Quinto semestre:Quinto semestre:

1. Matheus Cardoso Omote – aproveitamento de 13 disciplinas

 

Ficam convocados os candidatos Núbia Tamires Souza e Matheus Cardoso Omote para a efe vação de matrícula no período de 09 e
10/03/2021, nos termos do item 10. DAS MATRÍCULAS do edital DRG/PEP n° 08/2021.

O formulário de matrícula está publicado no site do IFSP - Câmpus Presidente Epitácio, junto ao presente comunicado.

 

Presidente Epitácio-SP, 26 de fevereiro de 2021
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