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OFÍCIO Nº 1832321/2021/PROEN.REI

Salvador, 19 de abril de 2021.

Às Diretorias de Ensino

C/C: CORES/GRA

 

Prezado(a)s

Tendo  em vista  a  Portaria  1361  de  19  de  Abril  de  2021,  que  autoriza  a  emissão  da  Declaração  de
Conclusão dos Componentes Curriculares do Ensino Médio para estudantes que cursam o último ano dos
Cursos do Ensino Médio Integrado ao Técnico, fazemos uso desta Nota Técnica  para informar sobre o
fluxo da solicitação e emissão do referido documento:

1. O(a)s  estudantes  devem enviar  os  seguintes  documentos  para  o  e-mail  da  CORES/GRA de seu
campus:

       a) Requerimento preenchido solicitando a Declaração de Conclusão dos Componentes Curriculares do
Ensino Médio;

       b) Convocação em chamada regular ou em chamadas subsequentes do SISU 2021/1;

       c) Autorização do(a) responsável pelo(a) estudante, em caso de menor de idade, 

       d) Cópia do documento de identidade do(a) responsável, em caso do(a) estudante ser menor de idade.

2. As CORES/GRA recebem e validam os documentos e informações dos requerentes de acordo com 
requisitos da Portaria, constantes no Art. 2º;

3. As CORES/GRA fazem o aproveitamento dos estudos dos Componentes curriculares do Ensino Médio
em curso e/ou ainda não cursados, citando a Portaria 1361 de 19 de Abril de 2021;

4. Em seguida, as CORES/GRA emitem a DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DOS COMPONENTES
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CURRICULARES DO ENSINO MÉDIO e enviam para a área de documentos do(a)s estudantes no SUAP;

5. Finalizando o fluxo, o(a) s estudantes abrem o SUAP e imprimem/emitem:

       a)  DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES DO ENSINO
MÉDIO;

       b) HISTÓRICO ESCOLAR (ajustado ao aproveitamento de estudos validados pela Portaria 1361 de
19 de Abril de 2021).

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Pró-reitor (a) de
ensino, em 19/04/2021, às 17:19, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1832321 e o código CRC 63DAF961.
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