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CÂMPUS SALTO - CURSOS
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CÂMPUS SALTO - PERSPECTIVAS

≅700 

Estudantes

(2017)

≅1400

Estudantes

(2021)



CÂMPUS SALTO - INFRAESTRUTURA

 8 salas de aula

 5 Lab. Informática 

 Lab. CAD/CNC/Informática 

 Lab. Controle e Instrumentação 

 Lab. Sistemas Hidropneumáticos 

 Lab. Fabricação Mecânica 

 Lab. Elétrica /Eletrônica

 Auditório (~90 pessoas)

UNIDADE I



CÂMPUS SALTO - INFRAESTRUTURA

UNIDADE I



CÂMPUS SALTO - INFRAESTRUTURA

UNIDADE II
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CÂMPUS SALTO - INFRAESTRUTURA

NOVA SEDE



CÂMPUS SALTO - INFRAESTRUTURA

NOVA SEDE
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CÂMPUS SALTO - INFRAESTRUTURA

NOVA SEDE



Coordenadoria de Apoio ao
Ensino - CAE

Coordenação: Nayari

Técnica em Assuntos Educacionais: 

Ana Flávia

Assistentes de alunos: 

• Aguimar

• Luciano

• Marcos

• Tiago 

Contato: cae.salto@ifsp.edu.br



Coordenadoria de Apoio ao
Ensino - CAE

 Orientação aos estudantes quanto aos direitos, deveres, disciplina e normas

da instituição;

 Encaminhamento do aluno nos caso de emergência aos serviços de saúde;

 Contato com pais/responsáveis, quando necessário;

 Organização da movimentação/fluxo de educandos nos campi;

 Acompanhamento da entrega dos lanches aos alunos do ensino técnico de

nível médio;

 Distribuição dos armários e livros didáticos aos estudantes;

 Controle de entrada e saída de alunos dos campi.



Coordenadoria de Apoio ao
Ensino - CAE

 Regulamento Disciplinar Discente do IFSP: 

http://slt.ifsp.edu.br/portal/images/resol_10_2017__aprova_o_regulamento_di

sciplinar_discente1_2.pdf

 Horário e Locais das Aulas: http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/horarios

 Autorização para saída antecipada de estudantes menores de 18 anos: 

http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/cae-coordenadoria-de-apoio-ao-ensino

 Solicitação para utilização de Armários: 

http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/cae-coordenadoria-de-apoio-ao-ensino

http://slt.ifsp.edu.br/portal/images/resol_10_2017__aprova_o_regulamento_disciplinar_discente1_2.pdf
http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/horarios
http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/cae-coordenadoria-de-apoio-ao-ensino
http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/cae-coordenadoria-de-apoio-ao-ensino


Coordenadoria de Biblioteca
- CBI

Coordenação: Fernando 

Bibliotecários: 

• Adriele

• Fernando 

• Márcio

Auxiliares de Biblioteca: 

• Andressa

• Daisy

Contato: biblioteca.salto@ifsp.edu.br



Coordenadoria de Biblioteca
- CBI

 Acervo Físico (+ de 6 mil exemplares) e Acervo Virtual (Biblioteca Virtual,

Normas Técnicas e Portal CAPES);

 Empréstimo de Livros (Retirada/Renovação/Devolução);

 Orientações de Normalização (Orientação sobre uso das normas da ABNT -

citações, referências, sumário etc.);

 Pesquisa Bibliográfica (Orientação e auxílio de como consultar o sistema para

localizar o material desejado);

 Confecção de Ficha Catalográfica (Elaboração de elemento obrigatório,

impresso no verso da folha de rosto, dos trabalhos de conclusão de curso);



Coordenadoria de Biblioteca
- CBI

 Regulamento de Uso das Bibliotecas do IFSP: 

https://www.ifsp.edu.br/images/pdf/PRE/Portaria_1612.pdf

 Orientações sobre Empréstimo de Livros: 

http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/biblioteca?showall=&start=1

 Consulta do Acervo da Bilioteca: http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/

 Orientações para entrega de Trabalhos de Conclusão de Curso: 

http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/biblioteca?showall=&start=4

https://www.ifsp.edu.br/images/pdf/PRE/Portaria_1612.pdf
http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/biblioteca?showall=&start=1
http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/
http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/biblioteca?showall=&start=4


Coordenadoria de Registros
Acadêmicos - CRA

Coordenação: Marli

Técnico em Assuntos Educacionais: 

Lucas

Assistentes em Administração: 

• Solange

• Thiago

Contato: cra.salto@ifsp.edu.br



Coordenadoria de Registros
Acadêmicos - CRA

 Responsável pela vida escolar do aluno, desde a efetivação de

sua matrícula até a expedição do seu diploma;

 Serviços disponibilizados pela CRA ao estudante: atestado de

matrícula; alteração/revisão de notas e/ou faltas; justificativa e

abono de faltas; emissão de diplomas, certificados e histórico

escolar; guia de transferência de escola; solicitação de avaliação

substitutiva; rematrícula, trancamento e cancelamento de

matrícula; solicitação de aproveitamento de estudos.



Coordenadoria de Registros
Acadêmicos - CRA

 Secretaria Online: http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/acessar

 Organização Didática – Educação Básica: 

http://slt.ifsp.edu.br/portal/images/Organizao-Didtica_Educao-

Bsica%20Resol_62_2018_Aprova-.pdf

 Organização Didática – Educação Superior: 

http://slt.ifsp.edu.br/portal/images/organizacao_didatica_2016_ensino_superio

r.pdf

http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/acessar
http://slt.ifsp.edu.br/portal/images/Organizao-Didtica_Educao-Bsica%20Resol_62_2018_Aprova-.pdf
http://slt.ifsp.edu.br/portal/images/organizacao_didatica_2016_ensino_superior.pdf


Coordenadoria
Sociopedagógica - CSP

Coordenação: Adla

Assistentes Sociais: 

• Mayara

• Williana

Psicóloga: Luciana 

Técnica em Assunstos Educacionais: Adla

Tradutor e Intérprete de Libras: Bruno

Contato: csp.slt@ifsp.edu.br



Coordenadoria
Sociopedagógica - CSP

 Acompanhamento, orientação, intervenção e proposição de ações que visem a

promoção da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e a permanência

dos estudantes na instituição;

 Orientação, encaminhamento e acompanhamento dos estudantes no âmbito

social, psicológico e pedagógico;

 Orientação ao corpo docente quanto às necessidades dos estudantes no

processo de ensino-aprendizagem;

 Orientação para estudos, Orientação Profissional/Carreira, Oficinas

Socioeducativas;

 Planejamento, acompanhamento e execução do Programa de Assistência

Estudantil e Programa Bolsa Ensino.



Coordenadoria
Sociopedagógica - CSP

 Programa de Assistência Estudantil: 

http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/csp-coord-

sociopedagogica?showall=&start=3

 Programa Bolsa Ensino: http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/csp-coord-

sociopedagogica?showall=&start=1

 Manuais de Sobrevivência: 

http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/component/content/article?id=340

http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/csp-coord-sociopedagogica?showall=&start=3
http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/csp-coord-sociopedagogica?showall=&start=1
http://slt.ifsp.edu.br/portal/index.php/component/content/article?id=340

