
Tutorial para inscrição



1. Entre na página https://suap.ifsp.edu.br e insira os dados de 

acesso: “usuário” (sigla do câmpus seguido do seu número de 

prontuário, Ex.: is1234567) e a “senha” cadastrada. 

https://suap.ifsp.edu.br/


2. Clique no atalho localizado na página inicial no canto 

superior esquerdo da tela, onde aparece o edital do 

Programa de Auxílio Permanência (PAP) vigente.



3. Preencha os questionários “Caracterização Social” e, logo em 

seguida, “Inscrição Socioeconômica”. É necessário realizar o 

preenchimento completo dos dois questionários. 



4. Ao final do questionário “Inscrição 

Socioeconômica”, também será necessário preencher 

o quadro de composição familiar de acordo com o 

número de moradores informado no questionário.

Após preencher os dados, clique em CONFIRMAR.



5. Em seguida, na aba “Detalhamento”, preencha as 

informações referentes à Moradia e os auxílios que você 

pretende solicitar. 



É importante ressaltar que, o benefício será pago 

na conta bancária em que o titular seja o 

próprio estudante (inclusive para os menores de 

idade). Não será permitido o pagamento em 

conta bancária de familiares. Sendo assim, o 

estudante que não possui conta bancária, deverá 

criar uma conta em seu nome para apresentação 

no período de 25 a 27 de abril, caso a sua 

inscrição seja aceita.

ATENÇÃO!



6. Na próxima etapa, na aba “Documentação” você irá inserir os documentos solicitados no 

edital. Para NOVAS INSCRIÇÕES os documentos necessários estão informados na página 10, 

para o RECADASTRAMENTO/RENOVAÇÃO na página 11. 



7. Em “Documentação dos membros do Grupo Familiar 

(Identificação)” insira o RG e CPF de cada membro. Em 

“Documentação dos membros do Grupo Familiar (Renda)” insira o 

comprovante de renda de cada membro referente ao mês de 

Fevereiro. Clique em Confirmar.



8. Pronto! Sua inscrição foi realizada com sucesso.



ATENÇÃO!

 Após finalizada a inscrição, caso tenha

constatado algum erro no envio da

documentação, você pode substituir o

arquivo desde que o período de

inscrições não esteja encerrado.

 Para isso, no canto esquerdo da tela,

clique em Atividades Estudantis –

Programas – Inscrições.



 A seguir, clique em Documentação do Aluno, disponível no canto 

direito da tela. Clique em Remover para excluir o arquivo inválido e, 

logo em seguida, clique em Adicionar Documento. 



 Leia atentamente o Edital nº 002, de 03 de março de 2022 (disponível

em: https://ist.ifsp.edu.br/;

 Não é necessário tirar cópia ou imprimir os documentos indicados no

Edital. Documentos como RG, CPF e cartão bancário podem ser

fotografados ou escaneados. Já os anexos podem ser copiados e

preenchidos manualmente em folhas de papel, sendo posteriormente

fotografados ou escaneados;

 As fotos ou documentos escaneados precisam estar legíveis, nítidos;

 O Sistema SUAP só aceita arquivos em formado PDF.

DÚVIDAS? 

E-mail: assistencia.estudantil.ist@ifsp.edu.br

WhatsApp: (18) 3748-8331

LEMBRETES 

IMPORTANTES

https://ist.ifsp.edu.br/
mailto:assistencia.estudantil.ist@ifsp.edu.br

