
CADASTRO DE PESSOAS EXTERNAS - SUAP  

  

 

 

Quem pode cadastrar? 

 

Como trata-se de uma tarefa de grande responsabilidade levando-se em conta que permitirá o 

acesso ao SUAP de pessoas que não pertencem ao IFSP, recomendamos que seja o 

Coordenador de Extensão ou o Coordenador de Estágio (caso haja essa figura no Câmpus). 

Na impossibilidade do CEx ou do Coordenador de Estágio cadastrar, qualquer servidor 

incluído no Módulo de Estágio, preferencialmente pertencente à equipe da Coordenadoria de 

Extensão, é liberado para isso.   

 

Como é feito o cadastro?  

 

O servidor que será responsável pelo cadastro deve seguir o fluxograma disponível no anexo 

do e-mail. 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO: 

 

 

PESSOA 
EXTERNA 

DOCUMENTOS 
PESSOAIS 

DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS 

OUTROS 
DOCUMENTOS  

Representante 
legal da 
concedente 

✓ Documento oficial 
de identificação 
com foto que 
tenha o RG e o 
CPF incluídos 
(novo modelo do 
RG ou carteira de 
habilitação); 

✓ Selfie segurando o 
documento acima 
(com a foto 
visível). 

Documento que 
comprove o vínculo com 
a empresa (holerite ou 
carteira de trabalho). 

Termo de 
responsabilidade 

Supervisor de 
estágio 

✓ Documento oficial 
de identificação 
com foto que 
tenha o RG e o 
CPF incluídos 
(novo modelo do 
RG ou carteira de 
habilitação); 

✓ Selfie segurando o 
documento acima 
(com a foto 
visível). 

Documento que 
comprove o vínculo com 
a empresa (holerite ou 
carteira de trabalho). 

Termo de 
responsabilidade 



PESSOA 
EXTERNA 

DOCUMENTOS 
PESSOAIS 

DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS 

OUTROS 
DOCUMENTOS  

Responsável 
legal do aluno 
menor de idade 

✓ Documento oficial 
de identificação 
com foto que 
tenha o RG e o 
CPF incluídos 
(novo modelo do 
RG ou carteira de 
habilitação; 

✓ Selfie segurando o 
documento acima 
(com a foto 
visível). 

Documento que 
comprove a 
responsabilidade legal 
(certidão de nascimento, 
termo de tutela etc.). 

Termo de 
responsabilidade 

 

Observações gerais: 

 

➔ O conteúdo da Portaria IFSP 1.621/2021 equivale ao Termo de Aceite, o qual 

aparecerá para a pessoa externa quando ela realizar o primeiro login no SUAP; 

 

➔ Ao cadastrar a pessoa externa, no campo ‘‘Outros documentos’’, só é possível 

anexar um único documento. Assim, é necessário juntar o documento 

comprobatório com o Termo de responsabilidade (no formato PDF); 

 

➔ O servidor que realizar o cadastro deve verificar com o máximo de cuidado a 

autenticidade de todos os documentos recebidos. 


